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Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às nove horas e vinte e sete minutos, reuniu-1 
se o Conselho de Unidade do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) da Universidade 2 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em sessão ordinária, realizada no Ambiente Virtual – 3 
Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), acesso pelo 4 
 https://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-icbs-reuniao-ordinaria-junho-2021, sob a Presidência 5 
da Diretora, Professora Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini, conforme Circular nº 6 
07/ICBS/2021, de 07 de junho de 2021, com a seguinte pauta: 1. Informes. 2. Homologação das atas 7 
das reuniões ordinárias nº 401, 403, 404 e 405. 3. Solicitação de funcionamento de laboratórios de 8 
pesquisa em caráter excepcional. 4. Cadastro de grupos de pesquisa no SIGAA. 5. Poda de árvores. 9 
6. Processo no 23083.013244/2021-18. Afastamento de longa duração para o exterior para programa 10 
de estágio sênior solicitado pelo Professor Douglas Siqueira de Almeida Chaves/DCFar (alteração de 11 
data). 7. Assuntos gerais. Encontravam-se presentes os conselheiros: Andre Luiz da Silva Mendes, 12 
Chefe do Departamento de Anatomia Animal e Humana; Bruno Guimarães Marinho, Chefe do 13 
Departamento de Ciências Fisiológicas; Claudia Maria Xavier Faria, Representante Titular dos 14 
Técnico-administrativos; David do Carmo Malvar, Coordenador dos Programas de Pós-graduação em 15 
Ciências Fisiológicas e Multicêntrico em Ciências Fisiológicas; Karina Annes Keunecke, Chefe do 16 
Departamento de Biologia Animal; Luiz Ricardo dos Santos Tozin, Chefe do Departamento de 17 
Botânica; Luiz Henrique Guerreiro Rosado, Coordenador do Curso de Farmácia; Marcelo da Costa 18 
Souza, Representante Titular dos Docentes; Nivea Dias dos Santos, Vice-diretora do Instituto de 19 
Ciências Biológicas e da Saúde; Patricia Fampa Negreiros Lima, Chefe do Departamento de Ciências 20 
Farmacêuticas. Estava presente também a professora Marilena de Menezes Silva Conde, 21 
Representante Suplente dos Docentes. Verificada a existência de quórum regimental, a Presidente 22 
agradeceu a presença de todos e deu início a reunião. A Presidente deu boas-vindas ao conselheiro, 23 
David do Carmo Malvar, que está responsável pelo PPGCF e PPGMCF, destacou que o processo 24 
eleitoral para os dois programas foi realizado, em outubro de 2020, porém a nomeação não foi 25 
possível por não haver função gratificada relacionada ao cargo de coordenador dos Programas 26 
PPGCF e PPGMCF. Em seguida, justificou a ausência dos conselheiros: Francisco Gerson Araújo, 27 
Ivo Abraão Araújo da Silva, Marilene Hilma dos Santos e Rafaela Rodrigues Gonçalves. 1. Informes. 28 
a) A Presidente informou que o Departamento de Genética não tem chefia designada no momento. b) 29 
O conselheiro David do Carmo Malvar relatou sobre a emissão da portaria pela PROPPG/UFRRJ e 30 
sobre os trâmites realizados para que a situação cadastral fosse normalizada, descrevendo como 31 
solução temporária para minimizar os problemas e que a UFRRJ deverá utilizar de procedimentos a 32 
fim de regularizar esta situação e sanar problemas futuros. Após um breve relato da atual situação, o 33 
professor explicou que a PROPPG emitiu uma portaria com data retroativa a 22 de novembro de 34 
2021 nomeando o docente como coordenador dos programas PPGMCF e PPGCF. Essa portaria 35 
torna oficiais os documentos gerados e assinados pelo coordenador. Contudo, o coordenador 36 
continua sem acesso ao SIPAC dos dois programas, pois para esse acesso existe a necessidade de 37 
uma portaria emitida pela Reitoria, conforme regimento da UFRRJ. A falta de acesso ao SIPAC tem 38 
impactado o andamento as demandas dos programas, o que mostra a necessidade de uma busca de 39 
solução definitiva dessa pendência. c) Memorando eletrônico nº 318/2021-SAPG. A Presidente 40 
registrou que existem correspondências destinadas ao ICBS, no setor de Protocolo para serem 41 
retiradas e informou que a Direção solicitou à SAPG uma relação dos destinatários, de forma a 42 
organizar a retirada. d) Memorando eletrônico nº 120/2021-ICBS. Através desse documento ficou 43 
estabelecido o horário para desenvolvimento de atividades acadêmicas no ICBS, durante o período 44 
de isolamento social. e) Troca de cadeados. A Presidente informou sobre a necessidade em trocar 45 
os cadeados dos dois portões de acesso ao Prédio Principal do Instituto, com entrega de cópias das 46 
chaves aos responsáveis pelos departamentos e coordenações localizados no prédio. A Direção 47 
recomendou também a identificação com os vigilantes ao entrar e sair do ICBS. f) Eleições ICBS 48 
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(09/2021 a 09/2025). A conselheira Nivea Dias dos Santos informou sobre a consulta pública à 49 
comunidade acadêmica do ICBS para escolha dos nomes de Diretor(a) e Vice-diretor(a) do Instituto 50 
para o período de quatro anos (09/2021 e 09/2025), que ocorrerá entre os dias 14 e 17 de junho de 51 
2021. A consulta ocorrerá por meio de plataforma virtual (Módulo SigEleição). Estando aptos a 52 
participar da consulta: os docentes do ICBS pertencentes ao quadro permanente que estejam na 53 
ativa, os professores substitutos, os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação 54 
em Ciências Biológicas e Farmácia e nos programas de pós-graduação stricto sensu do ICBS, os 55 
técnico-administrativos do quadro permanente da UFRRJ e os servidores anistiados, reintegrados ou 56 
cedidos lotados no ICBS, em efetivo exercício de suas funções. O debate entre as chapas será 57 
realizado no dia 11 de junho de 2021, às 15h, com transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube do 58 
ICBS: http://bit.ly/Debate_ICBS. As normas do debate, as propostas das chapas e o edital da 59 
Consulta Pública estão disponíveis em: http://institutos.ufrrj.br/icbs/2021/05/31/consulta-publica-60 
direcao-icbs-2021-2025-debate/. A Presidente agradeceu o trabalho da comissão declarando que 61 
acredita que não haverá problemas e que o processo estará concluído dentro do prazo. 2. 62 
Homologação das atas das reuniões ordinárias nº 401, 403, 404 e 405. A Presidente informou que 63 
o conselho deliberou que as atas seriam confeccionadas, após seriam enviadas para o e-mail de 64 
todos os conselheiros, para análise e devidas correções, após inclusão na mesa virtual para as 65 
assinaturas, com posterior homologação pelo Conselho. A conselheira Nivea Dias dos Santos relatou 66 
que a ata nº 402 foi aprovada e homologada na reunião nº 403, realizada em março de 2021. A 67 
Presidente apresentou as atas nº 401, 403, 404 e 405 que foram homologadas por unanimidade. 3. 68 
Solicitação de funcionamento de laboratórios de pesquisa em caráter excepcional. A Presidente 69 
relatou que em reunião do Conselho Universitário, foi apresentado o Processo 23083.035643/2021-3, 70 
com a solicitação de funcionamento de laboratórios em caráter excepcional do IA, ICBS e IQ, quando 71 
alguns questionamentos foram realizados e o processo foi retirado de pauta para vistas pela 72 
representante dos técnico-administrativos. Informou que neste processo constavam apenas os 73 
laboratórios do DCFis, as demais solicitações de funcionamento de laboratórios ainda aguardavam 74 
análise pelo Comitê. A Presidente relatou sobre o empenho da Diretoria para possibilitar o 75 
funcionamento dos laboratórios. A conselheira Patricia Fampa Negreiros Lima informou que após a 76 
orientação da PROPPG retirou a utilização do laboratório pelo seu aluno de IC e reencaminhou o 77 
documento, tendo recebido um memorando de aprovação da PROPPG nessas condições. A 78 
Presidente informou que embora a PROPPG tenha aprovado os termos, ainda necessitam passar 79 
pelo comitê, pois assim está estabelecido no fluxo, com posterior assinatura do Reitor, porém ocorreu 80 
uma alteração do fluxo no sentido de fazer uma deliberação do CONSU, o que não foi conversado 81 
previamente com as Diretorias. A Presidente apresentou os termos encaminhados pelo 82 
Departamento de Botânica, referentes ao Laboratório Herbário RBR e ao Laboratório de Pesquisas 83 
em Anatomia Vegetal (LaPAV). O conselheiro Luiz Ricardo Tozin esclareceu que no momento da 84 
aprovação das solicitações na reunião de Departamento foi retirada a participação de discentes de 85 
graduação, tornando os documentos em conformidade com as instruções da PROPPG. Em seguida, 86 
a Presidente informou que alguns laboratórios do Departamento de Ciências Fisiológicas já haviam 87 
sido analisados pelo Conselho, porém existe uma nova solicitação para o Laboratório de Fisiologia e 88 
Farmacologia Cardiovascular. A Presidente apresentou a documentação e, a seguir, colocou em 89 
votação o funcionamento dos três laboratórios: Laboratório Herbário RBR, Laboratório de Pesquisas 90 
em Anatomia Vegetal (LaPAV) e Laboratório de Fisiologia e Farmacologia Cardiovascular. Após 91 
análise pelos conselheiros todos foram aprovados por unanimidade. 4. Cadastro de grupos de 92 
pesquisa no SIGAA. A conselheira Nivea Dias dos Santos relatou que este ponto foi pautado para a 93 
reunião do CONSUNI de maio (que não ocorreu por falta de quórum), por conta do edital para o 94 
PIBIC, que solicitava que os professores que tivessem os grupos de pesquisa cadastrados no SIGAA. 95 
É importante ressaltar que existe a Deliberação CEPE nº 191, 23 de outubro de 2020, sobre os 96 
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Grupos de Pesquisa da UFRRJ, e que é importante que as chefias leiam e divulguem amplamente 97 
esse documento. A Conselheira solicitou que os chefes encaminhassem a listagem dos grupos que já 98 
haviam sido aprovados nos Departamentos. Informou ainda que todos os grupos de pesquisa listados 99 
nos memorandos encaminhados pelos departamentos até o dia 14 de maio e que estavam 100 
disponíveis no SIGAA para análise pela Diretoria do ICBS foram aprovados. A conselheira fez a 101 
leitura dos grupos aprovados: Departamento de Botânica: Taxonomia, florística e ecologia, e 102 
Estrutura, funcionamento e ecologia de plantas; Departamento de Ciências Farmacêuticas: 103 
Fisiologia e interação de parasitos e vetores, e Estudo químico e biológico de espécies vegetais e 104 
animais brasileiras, o outro grupo que constava no memorando do DCFar (líder professor Luiz 105 
Henrique Guerreiro Rosado), ainda não estava disponível para homologação pela diretoria 106 
em14/03/2021; Departamento de Genética: Genética e melhoramento vegetal, e Genética rural; 107 
Departamento de Biologia Animal: lista extensa de grupos e alguns não estavam disponíveis para 108 
autorização no SIGAA. Os seguintes grupos foram autorizados: Histologia e análise enzimática de 109 
vertebrados, Laboratório de biologia de coccídios, Biodiversidade e ecologia parasitária de peixes, 110 
Anatomia comparada e sistemática de anfíbios e anuros neotropicais, Ecologia de peixes de sistemas 111 
aquáticos costeiros de águas interiores, Atividade genotóxica de plantas, Grupo de estudos de Pesca 112 
e ecologia trófica de ecossistemas marinhos e Sistemática e ecologia de esponjas. Além destes, a 113 
Conselheira deixou registrado que o professor Paulo Sérgio Torres Brioso encaminhou, através de 114 
memorando eletrônico, solicitação para registro do grupo de pesquisa Fitobiotecnologia e 115 
fitossanidade, porém não estava disponível para aprovação no SIGAA pela Diretoria do Instituto. 116 
Como não se sabia se a aprovação pelo Departamento estava pendente, foi encaminhada uma 117 
comunicação ao Chefe do Departamento, porém não houve retorno. A Presidente afirmou que a 118 
Diretoria não recebeu nenhuma nova solicitação por memorando e que verificará após o 119 
encerramento da reunião, aprovando os que ainda estiverem com esta necessidade. A conselheira 120 
Patricia Fampa Negreiros Lima informou que a professora Jaqueline Rocha Borges dos Santos 121 
cadastrou um grupo de pesquisa, depois do prazo, no final de maio, e foi encaminhado um 122 
memorando a Diretoria informando o ocorrido, com ata anexada e que também existe um grupo de 123 
pesquisa coordenando pelo professor Luiz Henrique Guerreiro Rosado (grupo Ciências 124 
Farmacêuticas), que é um grupo de pesquisa antigo, que já havia sido um diretório como grupo de 125 
pesquisa do CNPQ. Não sabe como será o procedimento via SIGAA e não sabe se poderão ser 126 
aprovados estes dois grupos de pesquisa na presente reunião. A conselheira Nívea Dias dos Santos 127 
diz que talvez já esteja aprovado. A conselheira Karina Annes Keunecke gostaria de confirmar se 128 
todos os grupos do DBA já estariam aprovados pelo CONSUNI e se algum ainda precisava de 129 
aprovação pelo Departamento. A conselheira Nivea Dias dos Santos relatou que aprovou todos que 130 
estavam disponíveis no sistema. A conselheira Karina Annes Keunecke relatou que aprovou alguns 131 
grupos e que localizará os que não foram aprovados ainda pelo Departamento de Biologia Animal e 132 
que após aprovação encaminhará memorando para a Diretoria informando. A conselheira Nivea Dias 133 
dos Santos reitera a leitura dos documentos referentes à criação de grupos de pesquisas informando, 134 
novamente, que os Departamentos são responsáveis pela aprovação com posterior homologação 135 
pela Diretoria. Em relação aos grupos de pesquisa, a Presidente solicitou esclarecimentos à 136 
conselheira Nivea Dias dos Santos se somente deu ciência ao CONSUNI ou houve aprovação destes 137 
grupos. A conselheira Nivea Dias dos Santos relatou que não houve aprovação oficial, pois a reunião 138 
não aconteceu por falta quórum, relatando que entrou no sistema e aprovou os grupos existentes, 139 
propondo a realização da homologação dos grupos já aprovados no sistema. A conselheira ainda 140 
destacou que o Regimento não prevê aprovação pelo CONSUNI. Após votação foi homologado o 141 
cadastro dos grupos de pesquisa por unanimidade. 5. Inclusão na pauta. Apreciação de cadastro 142 
de novos grupos de pesquisa (DBA/DCFar/DCFis). Solicitações do DBA: Biologia de helmintos, 143 
Histologia de Vertebrados e Invertebrados, Imuno-histoquímica do Sistema Neuroendócrino difuso, 144 
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Desenvolvimento embrionário de vertebrados, Taxonomia e Ecologia de Annelida Polichaeta, 145 
Ataques de hematófagos em Animais domésticos e humanos, Bioecologia de crustáceos decápodes, 146 
Artrópodes terrestres do Estado do Rio de Janeiro, Zoologia integrativa em Biogeografia. Após 147 
apreciação os grupos foram aprovados por unanimidade. Solicitações do DCFar: A conselheira 148 
Patricia Fampa Negreiros Lima solicitou a análise dos grupos: Estigma social em saúde mental, 149 
drogas de abuso e uso compassivo de cannabis medicinal, liderado pela Professora Jaqueline Rocha 150 
Borges dos Santos e Ciências Farmacêuticas, liderado pelo professor Luiz Henrique Guerreiro 151 
Rosado. Após análise, os grupos foram aprovados por unanimidade. Solicitação do DCFis: O 152 
conselheiro Bruno Guimarães Marinho informou que o grupo denominado: “Grupo de Pesquisa em 153 
Ciências Fisiológicas” se encontra cadastrado e ativo tanto no SIGAA, quanto no Diretório de grupos 154 
de Pesquisa do CNPQ. Após análise o grupo foi aprovado por unanimidade. 6. Poda de árvores. A 155 
conselheira Nivea Dias dos Santos informou sobre a designação da comissão composta pelos 156 
professores Marcelo da Costa Souza (DBot, Presidente), Jacira Rabelo Lima (DBot) e Bianca 157 
Machado Campos Trindade (DG), responsável por avaliar a situação de dois indivíduos arbóreos 158 
localizados nas proximidades do Anexo I e estacionamento do Instituto de Ciências Biológicas e da 159 
Saúde e apresentar relatório para apreciação pelo Conselho da Unidade. Outrossim, relatou que 160 
houve uma reunião com as chefias dos departamentos para explanação do assunto, visto que a 161 
engenheira agrônoma Maria Gabriela da Mata, do setor de Parque e Jardins da UFRRJ, relatou sobre 162 
a necessidade de uma poda drástica ou retirada das árvores. O conselheiro Marcelo da Costa Souza 163 
relatou que a comissão realizou vistoria no dia 01/06/2021, com auxílio do engenheiro Mauricio 164 
Azevedo Sá (PROPLADI/COPEA), justamente pela ameaça a estrutura predial do anexo I e do 165 
telhado do corredor que interliga o prédio principal e os dois anexos. Primeira análise com parecer do 166 
engenheiro. Realização de reunião com a comissão afim de elaboração de um parecer. Observações 167 
apresentadas pela comissão: o objeto de análise pela comissão são duas árvores próximas ao anexo 168 
I e ao estacionamento, onde uma já sofreu poda drástica e está crescendo rapidamente, com vários 169 
galhos sobre o telhado do Anexo I. Possui galhos frágeis que quebram com facilidade. Essa espécie 170 
já teve quedas em outras partes do estacionamento do ICBS. Possui um histórico de queda fácil com 171 
as tempestades. A outra espécie é uma jaqueira antiga que cresceu muito próximo ao corredor, 172 
danificando bastante o telhado e seus frutos são grandes e pesados. O telhado apresenta telhas 173 
quebradas, o que vem ocasionando grande infiltração. São espécies exóticas. De acordo com o 174 
engenheiro, as raízes estão danificando a base dos prédios e comprometendo a estrutura, inclusive 175 
do esgotamento sanitário. Em momento oportuno será revelado as condutas que deverão ser 176 
tomadas a respeito da situação. Se a melhor opção for a retirada, em substituição poderia ocorrer o 177 
plantio de novas espécies, em espaço adequado. As questões legais sobre regulamentação junto a 178 
prefeitura também estão sendo analisadas pelos engenheiros e pesquisadores responsáveis pela 179 
comissão. A conselheira Claudia Maria Xavier Faria relatou ser lamentável a retirada das árvores, 180 
mas se as mesmas estão colocando a infraestrutura dos prédios e a integridade das pessoas em 181 
risco, não só por seus galhos, mas também por suas raízes, considera ser pertinente fazer a retirada 182 
das árvores. Em seguida, a Conselheira destacou importância em considerar a vigência do contrato 183 
de poda e o menor fluxo de pessoas no ICBS. A Presidente deixou o Conselho ciente sobre a 184 
possível realização de uma reunião extraordinária para deliberação sobre a situação das árvores. 185 
Sobre as palmeiras do interior do ICBS, a Presidente informou que existem várias solicitações ao 186 
Setor de Parques e Jardins para análise das condições das palmeiras. O conselheiro Marcelo da 187 
Costa Souza propôs a elaboração de um plano diretor para adequação sobre o plantio de espécies 188 
arbóreas, distância entre árvores e construções dentre outras, o que foi acatado por todos. 189 
7. Processo no 23083.013244/2021-18. Afastamento de longa duração para o exterior para 190 
programa de estágio sênior do Professor Douglas Siqueira de Almeida Chaves/DCFar 191 
(alteração de data). A Presidente informou que o novo período de afastamento será de 31 de julho a 192 
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28 de agosto e 2021. Após apreciação, a solicitação de alteração de data foi aprovada por 193 
unanimidade. 7. Assuntos gerais. O conselheiro Andre Luiz da Silva Mendes informou sobre o 194 
encerramento das eleições para chefia do Departamento de Anatomia Animal e Humana, 195 
agradecendo a todos os colegas pelas informações disponibilizadas e aos alunos, docentes e 196 
técnicos, totalizando 123 votantes. Informou que ocorreu um problema no primeiro dia, pois os alunos 197 
do curso de Farmácia não estavam habilitados para votação, o que foi sanado pela COTIC após 198 
solicitação do departamento. Em seguida, informou sobre a realização de reuniões com equipe que 199 
está em trabalho presencial, sendo registrado qualquer tipo de problema que o servidor venha a ter. A 200 
conselheira Karina Annes Keunecke informou que avisou a todos os professores do Departamento 201 
sobre o horário de expediente no ICBS, chamando atenção sobre a questão do horário e que se 202 
algum professor necessitasse estar no prédio após o horário estipulado, que formalizasse a 203 
solicitação. Porém, nenhum professor enviou qualquer solicitação do uso além do expediente. O 204 
conselheiro Luiz Henrique Guerreiro Rosado informou sobre o início da nova grade do curso de 205 
Farmácia e novo PPC e fez um agradecimento pela abertura do período. Nada mais havendo a tratar, 206 
a Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às onze horas e trinta e 207 
sete minutos e para constar Eu, Ericson Ramos de Mello, Assistente em Administração, na função de 208 
secretário dessa reunião, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 209 
pelos conselheiros participantes à reunião. 210 
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DeptBA (12.28.01.00.00.00.45)

Matrícula: 1752353

 (Assinado digitalmente em 22/07/2021 12:11 )
LUIZ HENRIQUE GUERREIRO ROSADO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CoordCGF (12.28.01.00.00.00.39)

Matrícula: 1809376

 (Assinado digitalmente em 19/07/2021 15:51 )
LUIZ RICARDO DOS SANTOS TOZIN

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DeptBOT (12.28.01.00.00.00.46)

Matrícula: 3058137

 (Assinado digitalmente em 21/07/2021 23:44 )
MARCELO DA COSTA SOUZA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptBOT (12.28.01.00.00.00.46)

Matrícula: 1855169

 (Assinado digitalmente em 19/07/2021 09:08 )
NIVEA DIAS DOS SANTOS

DIRETOR DE INSTITUTO - SUBSTITUTO

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 1899427

 (Assinado digitalmente em 20/07/2021 09:45 )
PATRICIA FAMPA NEGREIROS LIMA

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DeptºCF (12.28.01.00.00.00.47)

Matrícula: 1792175

 (Assinado digitalmente em 19/07/2021 07:34 )
SOLANGE VIANA PASCHOAL BLANCO

BRANDOLINI
DIRETOR DE INSTITUTO - TITULAR

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 387694

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufrrj.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2873 2021 ATA 19/07/2021 664c3de88c




