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Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta 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-agosto-2021, sob a 5 
Presidência da Diretora, Professora Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini, conforme Circular 6 
nº 09/ICBS/2021, de 11 de agosto de 2021, com a seguinte pauta:1. Informes; 2. Memorando 7 
eletrônico nº 17/2021-CPA. Autoavaliação Institucional 2021; 3. Apresentação do acordo de 8 
cooperação entre a UFRRJ e a FIOCRUZ, envolvendo a inserção de subprojetos sobre saúde 9 
única, intercâmbio de material biológico para análise entre outros. 4. Memorando eletrônico nº 10 
109/2021-DeptCF. Solicitação do uso da sala 33 do prédio principal do ICBS para aulas de 11 
disciplinas do DCFar; 5. Processo 23083.056791/2021-98. Proposta de criação da disciplina 12 
Morfologia e funcionamento de estruturas secretoras em plantas; 6. Processo 23083.052965/2021-13 
43. Proposta de criação da disciplina Fisiologia animal 1 para o curso de Zootecnia; 7. Processo 14 
23083.052970/2021-56. Proposta de criação da disciplina Fisiologia animal 2 para o curso de 15 
Zootecnia; 8.Processo 23083.052730/2021-51. Projeto de Extensão. Estudo de beneficiamento 16 
para obtenção, purificação e caracterização química de óleos essenciais de Cannabis sativa; 9. 17 
Processo 23083.044359/20 21-54. Progressão funcional da professora Vanessa Barreto Xavier; 18 
10. Proposta de vivência acadêmica. Proporcionar aos candidatos, a pesquisa e a construção de 19 
materiais didático-pedagógicos, utilizando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de 20 
Histologia e Embriologia, ministradas pela Área de Histologia e Embriologia/DBA; 11. Assuntos 21 
gerais. Encontravam-se presentes os Conselheiros: Andre Luiz da Silva Mendes, Chefe do 22 
Departamento de Anatomia Animal e Humana; Bruno Guimarães Marinho, Chefe do 23 
Departamento de Ciências Fisiológicas; David do Carmo Malvar; Coordenador do Programa de 24 
Pós-graduação em Ciências Fisiológicas; Ericson Ramos de Mello, Representante Suplente dos 25 
Técnico-administrativos; Francisco Gerson Araújo, Coordenador do Programa de Pós-graduação 26 
em Biologia Animal; Ivo Abraão Araújo da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; 27 
Karina Annes Keunecke, Chefe do Departamento de Biologia Animal; Luciano da Silva Alonso, 28 
Vice-chefe do Departamento de Anatomia Animal e Humana; Luiz Guerreiro Rosado, Coordenador 29 
do Curso de Farmácia; Luiz Ricardo dos Santos Tozin, Chefe do Departamento de 30 
Botânica;Marcelo da Costa Souza, Representante Titular dos Docentes; Nivea Dias dos Santos, 31 
Vice-Diretora Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde; Patrícia Fampa Negreiros Lima, Chefe 32 
do Departamento de Ciências Farmacêuticas; Paulo Sérgio Torres Brioso,Coordenador do 33 
Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada; Rafaela Rodrigues 34 
Gonçalves, Representante titular dos discentes e Ricardo Utsunomia, Vice-chefe do Departamento 35 
de Genética. Verificada a existência de quórum regimental, a Presidente agradeceu a presença de 36 
todos e deu início a reunião, justificando a ausência dos conselheiros: Claudia Maria Xavier Faria, 37 
Irineu Lobo Rodrigues Filho, Helena Guglielmi Montano e Bianca Machado Campos Trindade. Em 38 
seguida, saudou os professores Ricardo Utsonomia e Luciano da Silva Alonso pela primeira 39 
participação no conselho. Continuando informou que convidou os professores Douglas Siqueira de 40 
Almeida Chaves e Alba Cenélia Matos da Silva, respectivamente Diretor e Vice-diretora eleitos 41 
para interstício de 2021 a 2025 na gestão do ICBS, pois os mesmos serão responsáveis por 42 
implementar todas as ações referentes à avaliação a partir de setembro de 2021. Em seguida, 43 
solicitou autorização para a participação dos técnicos, Elaine Ibrahim, Nutricionista, lotada no 44 
Instituto Multidisciplinar (IM) e Daniel Ribeiro da Silva, Administrador do Campus de Nova Iguaçu, 45 
ambos integrantes da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e que farão a apresentação sobre a 46 
autoavaliação institucional em 2021. A participação foi autorizada por unanimidade. A Presidente 47 
solicitou aos conselheiros a inclusão de dois assuntos extrapauta: Memorando eletrônico nº 48 
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26/2021–PPGFBA. Edital para eleição de Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em 49 
Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada (homologação de aprovação ad referendum) e o Processo 50 
23083.0033719/2021-92. Progressão funcional do professor Vinícius Siqueira Gazal e Silva. Em 51 
votação, a inclusão dos dois pontos foi autorizada por unanimidade. 1. Informes. a) A Presidente 52 
informou sobre o Mapeamento da infraestrutura da UFRRJ. A direção recebeu uma planilha que 53 
deveria ser preenchida, com dados sobre infraestrutura, equipamentos, acesso do público dentre 54 
outras informações. A Presidente agradeceu a todos os responsáveis pelo preenchimento das 55 
tabelas de seus setores. Infelizmente, por razão da pandemia, alguns espaços encontravam-se 56 
fechados e por este motivo não houve a possibilidade em responder 100% de todas as questões, 57 
porém o máximo de dados foram compilados e encaminhados à Vice-reitoria da UFRRJ. b) Em 58 
relação ao recredenciamento, a Presidente informou que não existem informações de prazos ou 59 
instrumentos a serem utilizados para que todas as informações relacionadas às atividades 60 
acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão sejam reunidas. O recolhimento das informações 61 
deve contemplar, se possível, um espaço temporal de 5 anos (2017 a 2021), e que sejam 62 
solicitadas essas informações aos docentes e técnicos, para quando o instrumento for 63 
disponibilizado, o preenchimento seja feito de maneira tranquila e eficaz. c) A conselheira Karina 64 
Annes Keunecke propôs a atualização do site do ICBS e de todos os Departamentos. A 65 
Presidente informou que a responsabilidade é de cada Coordenação, Departamento, e demais 66 
setores que poderão entrar em contato com a COTIC para atualização das informações.  d) O 67 
conselheiro Andre Luiz da Silva Mendes informou sobre a homologação do resultado da eleição e 68 
apresentou o professor Luciano da Silva Alonso, como vice-chefe do DAAH. 2. Memorando 69 
eletrônico nº 17/2021-CPA. Autoavaliação Institucional 2021. A Presidente franqueou a palavra 70 
aos servidores Elaine Ibrahim e Daniel Ribeiro. A Comissão Própria de Avaliação (CPA), prevista 71 
pela lei do Sistema Nacional de Educação superior (SINAES), desde 2004, possuindo como 72 
objetivo principal a melhoria da qualidade da Educação Superior, da questão do aprofundamento 73 
na sociedade em relação ao seu compromisso social com a população. Complementou também 74 
que a CPA representa a regulação da Universidade, devolvendo para sociedade o conhecimento 75 
produzido, estando vinculada à Reitoria, oferecendo suporte através do diagnóstico institucional e 76 
subsidiando a gestão da Administração Superior. O servidor Daniel Ribeirodisponibilizou o 77 
sitehttps://cpa.ufrrj.br/questionarios-de-auto-avaliacao-realizado-pela-cpa-2021/,para que todos os 78 
conselheiros acessem. Após alguns esclarecimentos solicitados pelos conselheiros, a Presidente 79 
parabenizou o trabalho da CPA e agradeceu a participação no Conselho. 3. Apresentação do 80 
acordo de cooperação entre a UFRRJ e a FIOCRUZ, envolvendo a inserção de subprojetos 81 
sobre saúde única, intercâmbio de material biológico para análise entre outros. A Presidente 82 
franqueou a palavra para o conselheiro Luciano da Silva Alonso que informou sobre a existência 83 
de um acordo de cooperação técnica com a FIOCRUZ, desde fevereiro de 2021, tendo sido 84 
realizada uma avaliação preliminar pela PROGER e juntada de documentos junto a CORIN. O 85 
conselheiro relatou que esse acordo surgiu por uma demanda inicial da FIOCRUZ, envolvendo 86 
cães errantes, com desdobramento para outras ações que a UFRRJ poderia desenvolver, 87 
reiterando que a parceria deverá ser de benefício mútuo entre as instituições. Continuando, disse 88 
que neste momento existe a necessidade de divulgação deste intercambio para que todos possam 89 
participar ativamente do processo.O conselheiro informou que o Núcleo de Inovação tecnológica 90 
da Universidade está responsável pelas apresentações das demandas em relação às expertises 91 
da FIOCRUZ. O conselheiro informou o site https://www.ictb.fiocruz.br/content/parceria-leva-ictb-92 
europa sobre a parceria com Portugal e Europa.4. Memorando eletrônico nº 109/2021-DeptCF. 93 
Solicitação do uso da sala 33 do prédio principal do ICBS para aulas de disciplinas do 94 
DCFar.A Presidente apresentou o memorando encaminhado pela professora Patrícia Fampa 95 
Negreiros Lima, transcrito na íntegra: O DCFar apesar de ter alguns espaços designados para 96 
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laboratórios de aulas práticas, como prédios no PAP e espaços na futura Farmácia Universitária, 97 
esses locais ainda não estão com as obras concluídas e sem perspectivas de uso a curto prazo. 98 
As aulas práticas de todas as disciplinas do departamento estão concentradas na sala D do anexo 99 
I em condições longe do ideal. Desta forma, venho solicitar que o departamento continue 100 
utilizando a sala 33 do prédio principal do ICBS para alocar as aulas práticas das disciplinas 101 
Farmacobotânica, a recém-criada Botânica Forense e Bioquímica Clínica e Hematologia Clínica, 102 
que são oferecidas para os cursos de Farmácia e Ciências Biológicas. Peço ainda que a demanda 103 
seja apreciada no próximo CONSUNI onde poderei fazer maiores esclarecimentos.A Presidente 104 
informou que a sala 33, foi o único espaço para alocar os professores, quando o DCFar foi 105 
criado,juntamente com a coordenação do curso de Farmácia. Embora o espaço seja bastante 106 
limitado,os docentes conseguiram realizar satisfatoriamente as suas 107 
atividades.Posteriormente,com a inauguração do prédio de salas de aulas teóricas, salas de 108 
docentes e secretarias do Centro Integrado de Ciências da Saúde (CICS), a sala 33 foi 109 
desocupada. A Presidente registrou que também não existe um espaço formal para a alocação da 110 
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-ICBS). Finalizando, a Presidente informou que a 111 
solicitação de manutenção da sala 33 para o DCFar havia sido realizada anteriormente, mas que 112 
naquele momento não foi atendido. Foi franqueada a palavra à conselheira Patrícia Fampa 113 
Negreiros Lima, que informou que a sala D do anexo I, utilizada para aulas práticas do DCFar, não 114 
atende adequadamente os alunos. A solicitação de uso da sala 33 seria para aulas que utilizem 115 
microscopia.O conselheiro André Luiz da Silva Mendes fez alguns comentários sobre os espaços 116 
utilizados pelo DCFar no CICS. O Conselheiro destacou a utilização de uma sala exclusiva pelo 117 
DCFar.O professor Luciano da Silva Alonso lembrou sobre reunião com representantes do DAAH, 118 
direção do ICBS e Reitoria, no ano de 2019, em função de solicitação do Instituto de Veterinária 119 
pela desocupação dos espaços do DAAH no IV (Anatomia Animal), ao que o professor considerou 120 
importante avaliar a ocupação do CICS no sentido de garantir o bom funcionamento de todos os 121 
departamentos que ocupam o CICS, com o impacto a ser gerado pela mudança da anatomia 122 
animal para o prédio mencionado.Após alguns esclarecimentos, em regime de votação a cessão 123 
da sala 33 do prédio principal do ICBS para ser transformada em sala de microscopia para aulas 124 
práticas do DCFar foi aprovada pela maioria com uma abstenção. 5. Processo 125 
23083.056791/2021-98. Proposta de criação da disciplina Morfologia e funcionamento de 126 
estruturas secretoras em plantas. A Presidente procedeu à leitura da proposta de criação da 127 
disciplina, apresentou o formulário para abertura do processo, os objetivos geral e específicos, 128 
ementa, programa analítico e referências bibliográficas. Em votação, foi aprovado por 129 
unanimidade. 6. Processo 23083.052965/2021-43. Proposta de criação da disciplina Fisiologia 130 
animal 1 para o curso de Zootecnia. A Presidente procedeu à leitura da proposta de criação da 131 
disciplina, apresentou o formulário para abertura do processo, os objetivos geral e específicos, 132 
ementa, programa analítico e referências bibliográficas. Em votação, foi aprovado por 133 
unanimidade. 7. Processo 23083.052970/2021-56. Proposta de criação da disciplina Fisiologia 134 
animal 2 para o curso de Zootecnia. A Presidente procedeu à leitura da proposta de criação da 135 
disciplina, apresentou o formulário para abertura do processo, os objetivos geral e específicos, 136 
ementa, programa analítico e referências bibliográficas. Em votação, foi aprovado por 137 
unanimidade. 8. Processo 23083.052730/2021-51. Projeto de Extensão. Estudo de 138 
beneficiamento para obtenção, purificação e caracterização química de óleos essenciais de 139 
Cannabis sativa. Por solicitação do Departamento de Ciências Farmacêuticas, o processo foi 140 
retirado de pauta porque existe nova orientação para tramitação do processo. 8. Processo 141 
23083.044359/2021-54. Progressão funcional da professora Vanessa Barreto Xavier. A 142 
Presidente apresentou o processo e procedeu à leitura do parecer favorável da comissão 143 
avaliadora, destacando o cumprimento da carga horária necessária, atividades de pesquisa, 144 
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extensão, orientação de discentes, entre outras atividades realizadas. Após apreciação, o parecer 145 
favorável da comissão avaliadora à progressão funcional da professora Vanessa Barreto Xavier, 146 
da Classe de Professor Adjunto, do nível A1 para o nível A2, foi aprovado por unanimidade. 9. 147 
Proposta de vivência acadêmica. Proporcionar aos candidatos, a pesquisa e a construção 148 
de materiais didático-pedagógicos, utilizando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas 149 
de Histologia e Embriologia, ministradas pela Área de Histologia e Embriologia/DBA. A 150 
Presidente procedeu à apresentação da proposta com a leitura do documento na íntegra. Em 151 
votação, foi aprovado por unanimidade. 10. Memorando eletrônico nº 26/2021–PPGFBA. Edital 152 
para eleição de Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e 153 
Biotecnologia Aplicada. A Presidente procedeu à leitura do edital, destacando as datas previstas 154 
para cada etapa do processo. Após análise, a aprovação ad referendum da Direção foi 155 
homologadapor unanimidade.11. Processo 23083.0033719/2021-92. Progressão funcional do 156 
professor Vinícius Siqueira Gazal e Silva. A Presidente apresentou o processo e procedeu à 157 
leitura do parecer favorável da comissão avaliadora, destacando o cumprimento da carga horária 158 
necessária, atividades de pesquisa, extensão, orientação de discentes, entre outras atividades 159 
realizadas. Após apreciação, o parecer favorável da comissão avaliadora à progressão funcional 160 
do professor Vinícius Siqueira Gazal e Silva, da Classe de Professor Adjunto, do nível A2 para o 161 
nível A3, foi aprovado por unanimidade. 12. Assuntos gerais. A Presidente informou sobre a 162 
necessidade de realização de uma reunião extraordinária do CONSUNI/ICBS para apreciação do 163 
relatório de gestão do ICBS, referente ao período janeiro-agosto/2021 entre outros assuntos. A 164 
Presidente agradeceu imensamente a lembrança dos conselheirosao ser presenteada com uma 165 
orquídea. Agradeceu pela consideração e atenção de todos, pela possibilidade de trabalhar com 166 
todos os docentes, técnicos e discentes, que sempre receberam e se colocaram dispostos a 167 
ajudar em todas as solicitações da Diretoria, ressaltou seu crescimento pessoal e profissional no 168 
cargo administrativo, no conhecimento das demandas e de muitas questões do Instituto de 169 
Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) e da Universidade.A Presidente leu o cartão recebido e 170 
com emoção agradeceu a todos. Foram lembrados durante a fala da Presidente os servidores 171 
falecidos: Carlos Alberto e Souza, Jorge Nestor Filho e Izete de Sá Rangel. Os conselheiros 172 
externaram sua alegria e agradecimento em poder ter participado com a Direção das atividades 173 
administrativas ao longo dos anos. A Conselheira Nivea Dias dos Santos também agradeceu a 174 
lembrança dos conselheiros com muita gratidão, relatando sobre o agradecimento a Presidente 175 
que cativa esse espírito coletivo de companheirismo, crescendo demais com as trocas que 176 
ocorreram em relação ao pessoal e profissional. Agradeceu também a todos os servidores que 177 
sempre contribuíram com carinho e atenção, e a todos os servidores “in memorian” que 178 
contribuíram na sua construção profissional e com a administração do ICBS. O conselheiro 179 
Francisco Gerson Araújo relatou que o ICBS cresceu muito durante a gestão das professoras 180 
Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini e Nivea Dias dos Santos, considerando como uma das 181 
melhores gestoras que já estiveram à frente do Instituto. Os conselheiros Patrícia Fampa 182 
Negreiros Lima, Karina Annes Keunecke, Luiz Henrique Guerreiro Rosado, expressaram a 183 
gratidão em relação ao aprendizado, a presteza e dedicação da Diretoria. A Presidente mais uma 184 
vez agradeceu a todos pelo carinho, dedicação, dentre outras, expressando um agradecimento 185 
especial aos servidores lotados atualmente na diretoria Cyrlei Fonseca de Gouveia, Dercio 186 
Mendes Alves, Ericson Ramos de Mello, Isaias de Almeida, Sydnei Marcio da Costa e que durante 187 
esses meses de isolamento imposto pela pandemia da Covid-19, o técnico Carlos Roberto Lopes 188 
da Silva, lotado na Coordenação do Programa de Pós-graduação em Biologia Animal, tem sido um 189 
grande parceiro para toda hora, sempre pronto a ajudar. Enfim, agradecimento a todos os 190 
discentes, técnicos e docentes do ICBS e aos vigilantes. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 191 
agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião àsdezesseis horas e cinquenta e 192 
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quatro minutose para constar Eu, Ericson Ramos de Mello, Assistente em Administração, na 193 
função de secretário dessa reunião, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 194 
por mim e pelos conselheiros participantes à reunião. 195 
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 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 17:43 )
ANDRE LUIZ DA SILVA MENDES

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DeptAnatAH (12.28.01.00.00.00.44)

Matrícula: 1644715

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 16:51 )
BRUNO GUIMARAES MARINHO

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DeptCF (12.28.01.00.00.00.48)

Matrícula: 1674073

 (Assinado digitalmente em 31/08/2021 07:14 )
DAVID DO CARMO MALVAR

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

PPGCF (12.28.01.00.00.00.52)

Matrícula: 3000663

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 19:21 )
ERICSON RAMOS DE MELLO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 2152479

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 20:16 )
FRANCISCO GERSON ARAUJO

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

PPGBA (12.28.01.00.00.00.42)

Matrícula: 387200

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 19:47 )
IVO ABRAAO ARAUJO DA SILVA

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

CoordCGCB (12.28.01.00.00.00.38)

Matrícula: 2153559

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 16:46 )
KARINA ANNES KEUNECKE

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DeptBA (12.28.01.00.00.00.45)

Matrícula: 1752353

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 21:50 )
LUCIANO DA SILVA ALONSO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptAnatAH (12.28.01.00.00.00.44)

Matrícula: 1281417

 (Assinado digitalmente em 31/08/2021 17:56 )
LUIZ HENRIQUE GUERREIRO ROSADO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CoordCGF (12.28.01.00.00.00.39)

Matrícula: 1809376

 (Assinado digitalmente em 13/09/2021 09:02 )
LUIZ RICARDO DOS SANTOS TOZIN

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DeptBOT (12.28.01.00.00.00.46)

Matrícula: 3058137

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 16:52 )
MARCELO DA COSTA SOUZA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptBOT (12.28.01.00.00.00.46)

Matrícula: 1855169

 (Assinado digitalmente em 20/09/2021 10:00 )
NIVEA DIAS DOS SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptBOT (12.28.01.00.00.00.46)

Matrícula: 1899427

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 17:00 )
PATRICIA FAMPA NEGREIROS LIMA

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DeptºCF (12.28.01.00.00.00.47)

Matrícula: 1792175

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 16:58 )
PAULO SERGIO TORRES BRIOSO

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

PPGFBA (12.28.01.00.00.00.43)

Matrícula: 387274

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 18:49 )  (Assinado digitalmente em 30/08/2021 16:33 )



RICARDO UTSUNOMIA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptG (12.28.01.00.00.00.50)

Matrícula: 3138877

SOLANGE VIANA PASCHOAL BLANCO
BRANDOLINI

DIRETOR DE INSTITUTO - TITULAR

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 387694

 (Assinado digitalmente em 31/08/2021 07:56 )
RAFAELA RODRIGUES GONCALVES

DISCENTE

Matrícula: 2016370198
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