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

 
 

ATA Nº 4406 / 2021 - ICBS (12.28.01.22) 
 
Nº do Protocolo: 23083.070915/2021-48

Seropédica-RJ, 01 de outubro de 2021.

Ata da 411ª 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 treze de setembro de dois mil e vinte e um, realizada
no Ambiente Virtual - Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
(RNP).
 
 
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, 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, realizada no Ambiente Virtual
- Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), acesso pelo
https://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-ordinario-de-setembro-de-2021, sob a
Presidência do Diretor, Professor Douglas Siqueira de Almeida Chaves, conforme Circular no

11/ICBS de 10 de setembro de 2021, com a seguinte pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da
ata nº 410; 3. Processo 23083.042375/2021-11. Progressão funcional da Professora
Bianca Machado Campos Trindade; 4. Processo 23083.043190/2021-15. Progressão
funcional do Professor André Luis Santos Resende; 5. Processo 23083.059271/2021-37.
Progressão funcional da Professora Elen de Lima Aguiar Menezes; 6. Processo
23083.050026/2021-64. Progressão funcional do Professor Tácio de Mendonça Lima; 7.
Processo 23083.047150/2021-42. Progressão funcional do Professor Luiz Henrique
Guerreiro Rosado; 8. Processo 23083.043057/2021-69. Progressão funcional do
Professora Luciana Macedo Brito; 9. Assuntos gerais. Encontravam-se presentes os
Conselheiros: Alba Cenélia Matos da Silva, Vice Diretora, Instituto de Ciências Biológicas e
da Saúde (ICBS); Claudia Maria Xavier Faria, Representante titular dos Técnicos
Administrativos; Douglas Siqueira de Almeida Chaves, Diretor do Instituto de Ciências
Biológicas e da Saúde (ICBS); Ericson Ramos de Mello, Representante Suplente dos
Técnicos Administrativos; Irineu Lobo Rodrigues Filho, Chefe do Departamento de
Entomologia e Fitopatologia; Leonardo Silvestre Gomes Rocha, Vice-chefe do Departamento
de Biologia Animal; Luiz Henrique Guerreiro Rosado, Coordenador do Curso de Farmácia;
Luiz Ricardo dos Santos Tozin, Chefe do Departamento de Botânica; Michelle Porto Marassi,
Vice-chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas; Paulo Sérgio Torres Brioso,
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada;
Ricardo Utsunomia, Representante Suplente, Vice-chefe do Departamento de Genética;
Sharon Santos de Lima, Vice-chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas. Verificada
a existência de quórum regimental, o Presidente agradeceu a presença de todos,
franqueando a palavra à conselheira e Vice-Diretora, professora Alba Cenélia Matos da Silva,
que afirmou ter grande prazer em fazer parte da Direção do Instituto de Ciências Biológicas e
da Saúde, desejando que a nova Gestão possa trabalhar baseado no crescimento e união e
que espera a contribuição de todos. Em seguida passou ao primeiro ponto de pauta: 1.
Informes; a) Autoavaliação: O Presidente informou que até 16/09/2021, estará aberto, pela
CPA e PROGRAD, o processo de autoavaliação da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro. Lembrou a todos que, o preenchimento da autoavaliação, pelos docentes e técnicos
é muito importante para o recredenciamento da UFRRJ. b) Semestre 2021-1: O Presidente
informou que o semestre iniciará a partir do dia 20/09/2021, e de acordo com informações
veiculadas no website da UFRRJ, o Instituto de Química e de Veterinária irão oferecer
práticas presenciais, respeitando todo protocolo sanitário. Em relação ao ICBS, neste
momento não serão ofertadas disciplinas com práticas presenciais, visto que foi uma medida
adotada pela gestão anterior, tendo como previsão de retorno das atividades o mês de abril
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de 2022, devendo aguardar novas instruções da administração superior. c) Extensão da
creditação do Laboratório de Diagnóstico Fitossanitário. O Presidente informou sobre a
extensão da creditação, pelo INMETRO, do Laboratório de Diagnóstico Fitossanitário, sob a
coordenação do Professor Paulo Sérgio Torres Brioso. Foi franqueada a palavra ao
coordenador, que informou sobre o escopo de pragas quarentenárias, em que 5 auditores
fizeram o levantamento do laboratório, que apresenta em torno de 600 ensaios, passando a
ser o único laboratório de Instituições Públicas com escopo desta extensão e com excelência
em Gestão em termos de Diagnóstico Fitossanitário, reconhecido internacionalmente,
orgulhando a todos da comunidade universitária. O Laboratório Oficial de Diagnós�co
Fitossanitário (L.O.D.F.) da UFRRJ (acreditado desde 01/11/2017) teve sua extensão de escopo aceita
pelo Inmetro e tornou-se o primeiro laboratório da rede pública federal acreditado pelo Inmetro (CRL
1310), segundo a norma NBR ISO/IEC 17025:2017, no Diagnós�co Fitossanitário de Pragas
(Quarentenárias ou Não Quarentenárias - ácaros, bactérias, espiroplasmas, fitoplasmas, fungos,
insetos, nematóides, plantas infestantes e parasitas, straminipilas, viróides, vírus, dentre outros) tendo
seu escopo disponível no endereço: h�p://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/. Tal fato evidencia,
a nível internacional, sua excelência em gestão e no diagnós�co fitossanitário para o país. O
Presidente agradeceu por toda a dedicação do coordenador, e de todos que trabalharam
para que tudo ocorresse de forma exemplar, salientando a importância para o ICBS, UFRRJ
e toda a sociedade. O Presidente pediu autorização dos conselheiros para que a votação dos
itens fosse por enquete, visando uma votação rápida, segura e imparcial. Os conselheiros
aprovaram a forma de votação. 2. Apreciação da ata nº 410; após lida e corrigida, pelos
conselheiros, a ATA foi aprovada por unanimidade. Em continuação aos pontos de pauta, o
Presidente solicitou ao conselho que, por se tratarem de assuntos de progressões funcionais,
os processos fossem avaliados em bloco, não havendo objeção procedeu-se a leitura dos
itens 3, 4 e 5, e os itens 6, 7 e 8, seguido de votação e aprovação em bloco. 3. Processo
23083.042375/2021-11. Progressão funcional da Professora Bianca Machado Campos
Trindade; O Presidente procedeu a leitura do formulário de abertura - requerimento padrão
progressão funcional Nº 167 / 2021 - DeptG, com solicitação de progressão funcional do nível
1 para o nível 2 e toda a documentação necessária ao pleito, foi adicionada aos autos pela
professora, após autuação pela unidade Protocoladora e encaminhamento do Processo ao
Departamento. A Comissão Avaliadora foi composta pelos Docentes: Denise Monnerat
Nogueira (Prof. Associado Classe D nível 2 - Presidente), Maria Amélia Menck Soares (Prof.
Associado Classe D nível 2) e Bruna Rafaela da Silva Menezes (Prof. Adjunto Classe C e
nível 1), constituída pela Portaria nº 3906 de 26 de julho de 2021; ICBS (12.28.01.22) e em
consonância com as Deliberações CEPE nº158, de 27 de maio de 2009 e nº 61, de 07 de
junho de 2013, deliberou, procedente a Progressão Funcional solicitada. Após análise de
toda documentação pelo conselho, a progressão, foi aprovada em bloco por unanimidade. 4.
Processo 23083.043190/2021-15. Progressão funcional do Professor André Luis Santos
Resende; O Presidente procedeu a leitura do formulário de abertura - requerimento padrão
progressão funcional Nº 174 / 2021 - DeptEF, com solicitação de progressão funcional da
classe Adjunto C, do nível 2 para o nível 3 e toda a documentação necessária ao pleito, foi
adicionada aos autos pela professora, após autuação pela unidade Protocoladora e
encaminhamento do Processo ao Departamento. A Comissão Avaliadora composta pelos
Professores do Magistério Superior: Irineu Lobo Rodrigues Filho (Presidente); Helena
Guglielmi Montano e Francisco Racca Filho (Membros), para avaliar o conteúdo do processo
nº 23083.043190/2021-15 e em consonância com o Art. 57 da Lei 9.394/96, atualizada em
2017; Portaria nº 982/MEC/2013; Deliberação CEPE nº 61/2013, alterada pela Deliberação
CEPE nº 134/2013, deliberou, procedente a Progressão Funcional solicitada. Após análise de
toda documentação pelo conselho, a progressão foi aprovada em bloco, por unanimidade. 5.
Processo 23083.059271/2021-37. Progressão funcional da Professora Elen de Lima
Aguiar Menezes; O Presidente procedeu a leitura do formulário de abertura - requerimento
padrão progressão funcional Nº 256/2021 - DeptEF, com solicitação de progressão funcional,
da classe D - Associado, do nível 2 para o nível 3 e toda a documentação necessária ao
pleito, foi adicionada aos autos pela professora, após autuação pela unidade Protocoladora e
encaminhamento do Processo ao Departamento. A Comissão Avaliadora foi composta pelos
Docentes Irineu Lobo Rodrigues Filho (Prof. Associado IV - Presidente), Helena Guglielmi
Montano (Prof. Associado IV) e Francisco Racca Filho (Prof. Associado IV), constituída pela
Portaria do Nº 4510/2021 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde - ICBS (12.28.01.22),
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de 23 de agosto de 2021, e em consonância com as Deliberações CEPE nº158, de 27 de
maio de 2009 e nº 61, de 07 de junho de 2013, deliberou, procedente a Progressão
Funcional solicitada. Após análise de toda documentação, a progressão foi aprovada, em
bloco, por unanimidade. Os itens 6, 7 e 8 foram explanados em bloco e aprovados por
unanimidade. 6. Processo 23083.050026/2021-64. Progressão funcional do Professor
Tácio de Mendonça Lima; O Presidente procedeu a leitura do formulário de abertura -
requerimento padrão progressão funcional Nº 208 / 2021 - DeptCF, com solicitação de
progressão funcional, da classe A, do nível 1 para o nível 2 e toda a documentação
necessária ao pleito, foi adicionada aos autos pelo professor, após autuação pela unidade
Protocoladora e encaminhamento do Processo ao Departamento. A Comissão Avaliadora
composta pelos Professores do Magistério Superior: Yara Peluso Cid - Presidente
(Departamento de Ciências Farmacêuticas, Profa Associada D1), Jairo Pinheiro da Silva
(Departamento de Ciências Fisiológicas, Prof Titular, classe E) e Luiz Henrique Guerreiro
Rosado (Departamento de Ciências Farmacêuticas, Prof Adjunto C2) constituída pela
Portaria Nº 4290/2021 - ICBS de 11 de agosto de 2021 e em consonância com a Deliberação
CEPE nº 40, de 23 de setembro de 1985, alterada pela Deliberação CEPE nº 136, de 18 de
setembro de 2012, deliberou, procedente a Progressão Funcional solicitada. Após análise de
toda documentação pelo conselho a progressão foi aprovada, em bloco, por unanimidade. 7.
Processo 23083.047150/2021-42. Progressão funcional do Professor Luiz Henrique
Guerreiro Rosado; O Presidente procedeu a leitura do formulário de abertura - requerimento
padrão progressão funcional Nº 191 / 2021 - DeptCF, com solicitação de progressão funcional
do nível Adjunto C2 para o nível Adjunto C3 e toda a documentação necessária ao pleito, foi
adicionada aos autos pela professora, após autuação pela unidade Protocoladora e
encaminhamento do Processo ao Departamento. A Comissão Avaliadora foi composta pelos
Docentes: Patrícia Fampa Negreiros Lima (Departamento de Ciências Farmacêuticas, Profa.
Associada D2 - Presidente), Renata Barbosa Lacerda (Departamento de Ciências
Farmacêuticas, Profa. Associada D1) e Yara Peluso Cid (Departamento de Ciências
Farmacêuticas, Profa. Associada D1), constituída pela Portaria ICBS nº 42, de 8 de janeiro
de 2021 e em consonância com a Deliberação CEPE nº 40, de 23 de setembro de 1985,
alterada pela Deliberação CEPE nº 136, de 18 de setembro de 2012, deliberou, procedente a
Progressão Funcional solicitada. Após análise de toda documentação pelo conselho, a
progressão foi aprovada, em bloco, por unanimidade. 8. Processo 23083.043057/2021-69.
Progressão funcional do Professora Luciana Macedo Brito; O Presidente procedeu a
leitura do formulário de abertura - requerimento padrão progressão funcional Nº 173 / 2021 -
DeptCF, com solicitação de progressão funcional, da classe C, do nível C2 para o nível C3 e
toda a documentação necessária ao pleito, foi adicionada aos autos pela professora, após
autuação pela unidade Protocoladora e encaminhamento do Processo ao Departamento. A
Comissão Avaliadora foi composta pelos Docentes: Patrícia Fampa Negreiros Lima
(Departamento de Ciências Farmacêuticas, Profa. Associada D2- Presidente), Renata
Barbosa Lacerda (Departamento de Ciências Farmacêuticas, Profa. Associada D1) e Yara
Peluso Cid (Departamento de Ciências Farmacêuticas, Profa. Associada D1), constituída
pela Portaria ICBS nº 42, de 8 de janeiro de 2021 e em consonância com a Deliberação
CEPE nº 40, de 23 de setembro de 1985, alterada pela Deliberação CEPE nº 136, de 18 de
setembro de 2012, deliberou, procedente a Progressão Funcional solicitada. Após análise de
toda documentação pelo conselho, a progressão foi aprovada, em bloco, por unanimidade. 9.
Assuntos gerais. O secretário da reunião, Ericson Ramos de Mello informou que, às nove
horas e quarenta e nove minutos, um indivíduo cadastrado na plataforma RNP, com login
Pedro Henrique, entrou na reunião e digitou um link suspeito na área de notas
compartilhadas, escreveu no chat: "e o link lá é pra quê?" e falou com os conselheiros por
áudio. Cumpre ressaltar que não é a primeira vez que a reunião do CONSUNI sofre
interferências externas, de pessoas que não fazem parte do quadro de servidores da
Universidade, e que essas ações, apesar de parecerem inofensivas, podem trazer danos
financeiros, comprometendo computadores, celulares e os dados dos servidores
participantes da reunião. O senhor presidente informa que entrará em contato com a COTIC
para possíveis providências, visto que o indivíduo teve entrada sem autorização na sala
virtual. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por
encerrada a reunião às nove horas e cinquenta e quatro minutos e para constar Eu, Ericson
Ramos de Mello, Assistente em Administração, na função de secretário dessa reunião, lavrei
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a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros
participantes à reunião.
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