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Ata da 412ª 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 
outubro de dois mil e vinte e um, em Ambiente Virtual - Conferência Web da Rede Nacional de 
E n s i n o  e  P e s q u i s a  ( R N P ) .

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, 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, realizada no Ambiente Virtual - Conferência Web
da Rede Nacional  de Ensino e Pesquisa (RNP),  acesso 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/douglas-siqueira-de-almeida-chaves, sob a Presidência do Diretor,
Professor , conforme Circular no 12/ICBS de 10 de outubro deDouglas Siqueira de Almeida Chaves
2021, com a seguinte pauta: 1. Informes; 2. Processo 23083.052455/2021-76. Progressão funcional da
Professora 3. Processo 23083.068617/2021-98. Cadastro Projeto de PesquisaMarilene Hilma dos Santos; 
Professor Ricardo Utsunomia 4. Processo 23083.066850/2021-36. Criação Liga Acadêmica Cannabis; 
Medicinal/DCFis 5. ; Processo 23083.072238/2021-01. Criação da disciplina Botânica de Campo/DBot; 
6. Indicação de nomes para compor o Conselho Acadêmico do Jardim Botânico, conforme solicitação n.
254/2021 PROPPG. 7. Assuntos gerais. Extrapauta: 1. Processo 23083.067427/2021-53 - Progressão
funcional do Professor Sávio Amado da Silva Processo; 2. Aprovação para funcionamento em caráter
excepcional do laboratório de investigação cardiometabólica sob responsabilidade da Professora Norma
Aparecida Almeida Figueiredo de Oliveira. Encontravam-se presentes os Conselheiros: Alba Cenélia
Matos da Silva, Vice-Diretora do 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; David do Carmo Malvar; Coordenador do Programa de
Pós-graduação em Ciências Fisiológicas; Francisco Gerson Araújo, Coordenador do Programa de
Pós-graduação em Biologia Animal; Irineu Lobo Rodrigues Filho, Chefe do Departamento de
Entomologia e Fitopatologia; Ivo Abraão Araújo da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas;
Karina Annes Keunecke, Chefe do Departamento de Biologia Animal; Luciano da Silva Alonso,
Vice-chefe do Departamento de Anatomia Animal e Humana; Luiz Henrique Guerreiro Rosado,
Coordenador do Curso de Farmácia; Luiz Ricardo dos Santos Tozin, Chefe do Departamento de
Botânica; Marcelo da Costa Souza, Representante Titular dos Docentes; Michelle Porto Marassi,
Vice-chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas; Patrícia Fampa Negreiros Lima, Chefe do
Departamento de Ciências Farmacêuticas; Rafaela Rodrigues Gonçalves, Representante dos discentes;
Ricardo Utsunomia, Vice-chefe do Departamento de Genética; verificada a existência de quórum
regimental, o Presidente agradeceu a presença de todos, solicitando a inclusão de assuntos : Extrapauta
processo 23083.067427/2021-53, Progressão funcional do Professor Sávio Amado da Silva e 
aprovação para funcionamento em caráter excepcional do laboratório de investigação
cardiometabólica sob responsabilidade da Professora Norma Aparecida Almeida Figueiredo de

 O Presidente acordou a respeito do. Após votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade.Oliveira
tempo de fala e exposições dos conselheiros(a)s, para no máximo: 5 minutos quando relatorias; 3 minutos
falas, podendo o conselheiro se inscrever quantas vezes achar necessário e 1 minuto para Informes. O
senhor Diretor esclareceu que a solicitação foi motivada para que tenhamos mais dinâmica nas reuniões
do CONSUNI. Posto em apreciação por enquete, a proposta foi aprovada por maioria. A conselheira
Claudia Maria Xavier Faria informou, no , que não consegue entrar na reunião como ente federadochat
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pela CAFE, só como desconhecido. Já relatando o ocorrido a COTIC e a CAFE, que ainda não
resolveram o problema. A conselheira informou que este problema ocorre desde que migrou o e-mail
institucional, em seguida foi dada sequência à reunião passando aos pontos de pauta. 1. Informes; a) 

 O Presidente informou que o setor responsável pelo patrimônio da Universidade FederalPatrimônio:
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) teve um problema no sistema e perdeu praticamente todo o relatório de
inventário dos Institutos e Departamentos da UFRRJ, desta forma, há a necessidade dos Departamentos e
Pós-Graduações realizarem um novo relatório (inventário) de patrimônio. Não existe data específica para
entrega no momento, por razão da pandemia e limitação de pessoal. A Direção do ICBS recomenda que o
início seja o mais breve possível, visando subsidiar o relatório final do ICBS. b)Termo de Anuência da

 O Presidente informou que ainda na Gestão anterior foi repassado ao atualInstituição de projetos:
Diretor do ICBS que a Direção do Instituto não poderia assinar o termo de anuência. Em consulta ao
Gabinete da Reitoria, foi verificado que somente o Reitor da UFRRJ pode assinar os termos de anuência.
Sendo assim, a reitoria recomenda o envio dos termos de anuência por meio do e-mail gabinete@ufrrj.br,
para assinatura do Reitor. O Presidente convida aos conselheiros(a)sc) Atualização do site do ICBS: 
para visitarem e divulgarem o  do ICBS - website http://institutos.ufrrj.br/icbs/. Este vem sendo atualizado
constantemente e muitos documentos, atas, deliberações, portarias, entre outros, estão sendo apensados
no mesmo. Solicitou também, o envio de informações dos Departamentos para fomentar o . website d)

O Presidente explanou sobre a IN nº 90,Instrução normativa 90 do Ministério da Economia: 
informando o plano de retorno da UFRRJ, dentre outras informações pertinentes, como por exemplo, o
retorno presencial ao trabalho. O Presidente deixa registrado que a qualquer momento poderá ser
realizada uma reunião extraordinária para mais informações sobre esta demanda. O presidente franqueou
a palavra aos conselheiros que não apresentaram nenhum informe. 2. Processo23083.052455/2021-76.
Progressão funcional da Professora Marilene Hilma dos Santos; O Presidente informou que realizou
toda a conferência da documentação e procedeu a leitura do formulário de abertura - requerimento padrão
progressão funcional nº 217/2021 - Departamento de Genética, com solicitação de progressão funcional,
do nível Adjunto C1 para o nível Adjunto C2 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 Maria Amélia Menck Soares (Prof.
Associado D2 - Presidente), Denise Monnerat Nogueira (Prof. Associado D2) e Antonia Kécya França
Moita Costa (Prof. Associado D2), constituída pela Portaria nº 4546/2021, do Instituto de Ciências
Biológicas e da Saúde (ICBS - 12.28.01.22), de 24 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 pelo conselho, a progressão foi
aprovada. 3. Processo 23083.068617/2021-98. Cadastro Projeto de Pesquisa Professor Ricardo
Utsunomia; O Presidente procedeu a leitura da solicitação enviada em 08 de setembro de 2021, pelo
professor Ricardo Utsunomia. Após, franqueou a palavra ao professor requisitante que explanou sobre o

aprovado no edital Universal/CNPq no ano de 2018 (Processo 405334/2018-4), no qual cita:processo 
"Naquela ocasião, eu era Pós-doutorando vinculado à UNESP e neste processo consta a UNESP como
Instituição Executora do projeto. Em julho de 2019, eu fui aprovado em um concurso na Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro e desde então sou funcionário desta Instituição, estando lotado no
Departamento de Genética. Em mensagem ao CNPq, uma assessora me orientou a "encaminhar uma carta
de concordância da UNESP em ceder o projeto, enquanto a UFRRJ deveria também escrever uma carta
assegurando adequada infraestrutura para execução. Ao encaminhar esta mensagem à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ, recebi a orientação da Prof. Dra. Lúcia Anjos para que esta
solicitação fosse feita diretamente à diretoria da Unidade à qual estou vinculado, no caso o Instituto de
Ciências Biológicas e da Saúde. Nesse sentido, encaminho esta mensagem solicitando gentilmente a
confecção de uma carta de concordância em ceder adequada infraestrutura para a execução deste projeto
a ser desenvolvido na UFRRJ." Posto em apreciação o pleito foi aprovado pela maioria, com 1 abstenção.
4. Processo 23083.066850/2021-36. Criação Liga Acadêmica Cannabis medicinal/ DCFis; O

Formulário de abertura - Assuntos Acadêmicos da Extensão (PROEXT) nºPresidente apresentou o 
12/2021 - Departamento de Ciências Fisiológicas Programa de Extensão, coordenado pela Docente, o 
Magda Alves de Medeiros Departamento Ciências Fisiológicas - Siape 2193086 e Discentes Thaisa
Brasil Seixas - 201606558-1, Isabel Cristina Nilles Hilguera - 201606522-0. O programa têm como
objetivo geral: Aprofundar o conhecimento sobre o sistema endocanabinoide, sobre a planta Cannabis e
os possíveis medicamentos e tratamentos para animais dela derivados, sempre tendo em vista as
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demandas da sociedade brasileira e da comunidade acadêmica da UFRRJ; com destaque para a
valorização dos fatores técnicos e humanitários, melhorando a qualidade do profissional formado pela
universidade. Como meta propõe: acompanhar os avanços sobre o uso sistema endocanabinoide e o uso
medicinal da cannabis, aprendendo e disseminando conhecimento sobre medicina canabinóide que vem
mudando a vida de seres humanos e de animais no mundo inteiro. A criação de uma liga de estudos sobre
o assunto, envolvendo diferentes cursos, mas principalmente o curso de graduação em Medicina
Veterinária da UFRRJ se faz necessário visto que a universidade necessita acompanhar e apoiar o avanço
de pesquisas e a pulverização de conhecimento. Apresentou também o Estatuto da Liga Acadêmica de
Cannabis Medicinal  . Em apreciação o mesmo foi aprovado pela maioria. 5. Processo
23083.072238/2021-01. Criação da disciplina Botânica de Campo/DBot; O Presidente apresentou
inicialmente a documentação e ementa da disciplina, informando que o processo foi encaminhado
corretamente. Franqueou a palavra ao Professor Luiz Ricardo dos Santos Tozin que explanou sobre a
criação da disciplina, proposta pela professora Eliane de Lima Jaques, com foco na prática de campo,
para aplicação do conhecimento teórico dos alunos em campo. A disciplina será composta por 1 crédito

Estudo sistemático dos principais grupos taxonômicosteórico e 1 crédito prático. Apresenta a : Ementa
de plantas das diferentes formações vegetais do Brasil. : Proporcionar ao aluno uma visãoObjetivo geral
completa das atividades que envolvem a sistemática vegetal, com o treinamento prático para identificar as
plantas em ambiente natural, com ênfase em características vegetativas e reprodutivas, visíveis à vista
desarmada ou com lupa de mão. : Proporcionar ao aluno capacidade paraObjetivos específicos
identificar plantas, fornecendo experiência prática na identificação em ambiente natural; Desenvolver nos
discentes uma vivência em campo, com a aplicação dos diversos aspectos relacionados às atividades em
campo (p. ex. GPS, segurança, vestimentas etc.), assim como, dos principais métodos de coleta em
ambiente natural, até os processos no herbário, que envolvem a confecção de exsicatas, uso de
bibliografia especializada para identificação e elaboração de floras regionais; Possibilitar ao discente
reconhecer a importância do conhecimento da diversidade vegetal; Despertar a visão científica com base
nos resultados e discussões das aulas teóricas e práticas. : i. A importância dasConteúdo Programático
pesquisas de campo para o conhecimento da flora nacional e na formação de recursos humanos em
taxonomia ii. A valorização nacional e internacional da biodiversidade brasileira, incluindo as coleções
científicas iii. O impacto no desenvolvimento de sistemas de informatização para o conhecimento sobre a
flora nacional e mundial iv. A documentação da flora nacional: dinâmica e aplicações. Em apreciação
pelo Conselho a criação da disciplina foi aprovado por maioria. 6. Indicação de nomes para compor o
Conselho Acadêmico do Jardim Botânico, conforme solicitação n. 254/2021 PROPPG. O 
Departamento de Botânica, recebeu solicitação da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG),
para indicação pelo Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS), de representantes do
Departamento de Botânica para compor o Comitê Acadêmico-Científico do Jardim Botânico. Em
consulta ao Departamento, foram indicados os nomes das professoras: Eliane de Lima Jacques (membro
titular) e Helena Regina Pinto Lima (suplente). O Presidente apresentou toda a documentação pertinente
ao assunto. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Itens Extrapauta - 1. Processo 

 23083.067427/2021-53. Progressão funcional do Professor Sávio Amado da Silva Processo. O 
Presidente informou que realizou toda a conferência da documentação e procedeu a leitura do formulário
de abertura - requerimento padrão progressão funcional nº: 284/2021 - Departamento de Ciências
Fisiológicas, com solicitação de progressão funcional, professor (a) da classe ASSOCIADO, do nível D2
para o nível D3. Toda a documentação necessária ao pleito, foi adicionada aos autos pelo professor, após
autuação pela unidade Protocoladora e encaminhamento do Processo ao Departamento. Docentes Prof.
Dr. Leonardo Oliveira Medici (Prof. Titular, nível E - Presidente), Profa. Dra. Magda Alves de Medeiros
(Profª. Titular, nível E) e Prof. Dr. Jairo Pinheiro da Silva (Prof. Titular, nível E), constituída pela
Portaria ICBS nº481, de 08 de fevereiro 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 pelo conselho, a progressão foi aprovada por maioria. 2.
Extrapauta - Aprovação para funcionamento em caráter excepcional do laboratório de investigação

 cardiometabólica sob responsabilidade da Prof  Norma Aparecida Almeida Figueiredo de Oliveira.a O
 o  Presidente apresentou Formulário de Abertura - Funcionamento dos Laboratórios (Reitoria) nº 4/2021 -

ICBS Termo de Responsabilidade para funcionamento do laboratório com a justificativa e e o 
especificações na íntegra: "No momento oriento 3 alunas em 2 diferentes Programas de Pós-graduação da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. São elas: a doutoranda Natália D`Assumpção Lima Rangel



(Matrícula 20181004877) do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária (Patologia e Ciências
Clínicas) e as mestrandas Tainá Morais de Oliveira (Matrícula 20201003766) e Tainá Luiza Donnaruma
(Matrícula 20211008443) as duas do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências
Fisiológicas. Todas as atividades do laboratório estão suspensas há mais de um ano e consequentemente
os experimentos relacionados às respectivas Teses e Dissertações também, fato que causou grande atraso
no desenvolvimento dos trabalhos. Os projetos mais prejudicados foram das alunas Natália D`Assumpção
e Tainá Morais. A doutoranda Natália tem previsão de defesa para fevereiro de 2022 e o prazo não será
estendido. Recentemente solicitei ao Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas
prorrogação de 6 meses no prazo de defesa da dissertação da aluna Tainá Morais de Oliveira e alteração
no projeto original, para torná-lo exequível no tempo que resta. Visto que o prazo original de defesa seria
fevereiro de 2022 e não haveria resultados suficientes. Além disso, a doutora Suelen Guedes Zeca, que
defendeu sua Tese no ano passado de forma remota (Matrícula 2015153301 - Programa de
Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - ICBS), necessita retornar à bancada para complementar alguns
experimentos e submeter os artigos originários de sua Tese. Pelas razões descritas acima, solicito o
retorno das atividades presenciais, em caráter excepcional, no Laboratório de Investigação
Cardiometabólica. Gostaria de salientar que todas as alunas envolvidas no retorno às atividades
presenciais já tomaram a primeira e segunda dose da vacina para COVID-19. Identificação de servidores
e discentes de pós-graduação (anexar declarações conforme a deliberação do CONSU) Alunas: - Natália
D`Assumpção Lima Rangel, Matrícula 20181004877 - Programa de Pós-Graduação em Medicina
Veterinária (Patologia e Ciências Clínicas) - IV - Suelen Guedes Zeca, Matrícula 2015153301 - Programa
de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - ICBS - Tainá Luiza Donnaruma, Matrícula 20211008443 -
Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas - ICBS - Tainá Morais de Oliveira,
Matrícula 20201003766 - Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas - ICBS
Descrição do plano de funcionamento visando atender ao estabelecido no Protocolo 06 das "Diretrizes
para o plano de retomada de atividades administrativas e acadêmicas" Haverá revezamento no laboratório
de acordo com o protocolo n 6, havendo no máximo duas pessoas ao mesmo tempo numa área de 25 m  e2

a pelo menos 2 m de distância e observando os mais rígidos protocolos sanitários. Além das máscaras,
toucas e álcool a 70%, providenciamos tapete sanitizante localizado na entrada do laboratório para a

 limpeza dos sapatos." Em seguida o pleito foi aprovado pela maioria. 7. Assuntos gerais. O presidente
franqueou a palavra para assuntos gerais.  A conselheira Patrícia Fampa Negreiros Lima informou quea)
a Professora Dra. Themis Moura Cardinot foi acometida por doença causada pelo Zika Vírus e teve
posteriormente diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré, entrando com licença médica. Infelizmente a
professora não apresentou melhoras em sua saúde, sendo aposentada pela UFRRJ.  A conselheira b)
Karina Annes Keunecke solicitou a Direção do ICBS verificar sobre os relatórios de Trabalho Remoto,
afirmando ser mais coerente elaborar um relatório semestral. O senhor diretor informou que após a
discussão de retorno promovida pela IN 90 a direção do ICBS vai reavaliar as questões dos planos de

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença detrabalho e declarações de atividades. 
todos, dando por encerrada a reunião às quinze horas e para constar Eu, Ericson Ramos de Mello,
Assistente em Administração, na função de secretário dessa reunião, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros participantes à reunião.

(Assinado digitalmente em 04/11/2021 18:17)
ALBA CENELIA MATOS DA SILVA

DIRETOR DE INSTITUTO - SUBSTITUTO

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 1811126

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 22:16)
CLAUDIA MARIA XAVIER FARIA

TECNICO DE LABORATORIO AREA

DeptG (12.28.01.00.00.00.50)

Matrícula: 2060470

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 21:28)
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PPGCF (12.28.01.00.00.00.52)

Matrícula: 3000663

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 17:37)
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DIRETOR DE INSTITUTO - TITULAR

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 1705075



(Assinado digitalmente em 03/11/2021 18:34)
ERICSON RAMOS DE MELLO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 2152479

(Assinado digitalmente em 04/11/2021 00:01)
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(Assinado digitalmente em 03/11/2021 20:00)
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CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DeptEF (12.28.01.00.00.00.49)

Matrícula: 386254

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 17:40)
IVO ABRAAO ARAUJO DA SILVA

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

CoordCGCB (12.28.01.00.00.00.38)

Matrícula: 2153559

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 18:36)
KARINA ANNES KEUNECKE

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DeptBA (12.28.01.00.00.00.45)

Matrícula: 1752353

(Assinado digitalmente em 04/11/2021 20:49)
LUCIANO DA SILVA ALONSO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptAnatAH (12.28.01.00.00.00.44)

Matrícula: 1281417

(Assinado digitalmente em 07/11/2021 17:26)
LUIZ HENRIQUE GUERREIRO ROSADO
COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

CoordCGF (12.28.01.00.00.00.39)

Matrícula: 1809376

(Assinado digitalmente em 04/11/2021 11:49)
LUIZ RICARDO DOS SANTOS TOZIN

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DeptBOT (12.28.01.00.00.00.46)

Matrícula: 3058137

(Assinado digitalmente em 04/11/2021 08:37)
MARCELO DA COSTA SOUZA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptBOT (12.28.01.00.00.00.46)

Matrícula: 1855169

(Assinado digitalmente em 08/11/2021 09:06)
MICHELLE CAVALCANTI PORTO MARASSI

CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUBSTITUTO

DeptCF (12.28.01.00.00.00.48)

Matrícula: 2533919

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 21:48)
PATRICIA FAMPA NEGREIROS LIMA

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DeptºCF (12.28.01.00.00.00.47)

Matrícula: 1792175

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 17:44)
RICARDO UTSUNOMIA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptG (12.28.01.00.00.00.50)

Matrícula: 3138877

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 17:45)
RAFAELA RODRIGUES GONCALVES

DISCENTE

Matrícula: 2016370198
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