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Ata da 400ª 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 dezesseis
de novembro de dois mil e vinte, no Ambiente Virtual - Conferência Web da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP).

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às treze horas e cinco 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 pelo link
(https://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-icbs-reuniao-ordinaria-novembro-2020), sob a
Presidência da Diretora, Professora Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini, conforme Circular nº
16/ICBS/2020, de 13 de novembro de 2020, com a seguinte pauta: 1. Informes; 2. Processo
23083.045609/2020-92. Proposta de criação da disciplina - Anatomia de vertebrados/DAAH; 3.
Processo 23083.053957/2020-33. Criação de disciplinas: Introdução à Zoologia; Diversidade dos
Protostomia I; Diversidade dos Protostomia II; Diversidade dos Deuterostomia I e Diversidade dos
Deuterostomia II; 4. Processo 23083.053960/2020-57. Criação de disciplinas: Fundamentos de
Biogeografia e Biogeografia Neotropical; 5. Processo 23083.059163/2020-83. Cadastramento e
aprovação de regimento interno dos laboratórios de pesquisa vinculados ao DCFis; 6. Processo
23083.054380/2020-87. Processo eleitoral para escolha de Coordenador e Vice-coordenador do Curso
de Farmácia; 7. Memorando eletrônico nº 82/2020 - DeptBot. Editais para escolha de Chefe e Vice-
chefe do Departamento de Botânica e para representante dos servidores Técnico-administrativos para
compor o Colegiado do Departamento de Botânica. Homologação de aprovação ad referendum pela
Diretoria; 8. Memorando eletrônico nº 32/2020 - PPGFBA. Edital para escolha de Coordenador e Vice-
coordenador do PPGFBA; 9. Processo 23083.055311/2020-91. Eleição para Chefe e Vice-chefe do
Departamento de Ciências Farmacêuticas; 10. Memorando eletrônico nº 120/2020 - DeptCF. Emissão
de portaria para Laboratório de Química de Bioativos naturais; 11. Memorando eletrônico nº 127/2020 -
DeptCF. Cadastro do Laboratório de Parasitos e Vetores. 12. Assuntos gerais. Encontravam-se
presentes os Conselheiros: Aurino Florencio de Lima, Chefe do Departamento de Entomologia e
Fitopatologia; Bruno Guimarães Marinho, Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas, Carlos
Antonio Inácio, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e Biotecnologia
Aplicada; Claudia Maria Xavier Faria, Representante Titular dos Técnico-administrativos; Douglas
Siqueira de Almeida Chaves, Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas; Fabio Fagundes da
Rocha, Coordenador do Programa de Pós-graduação Multicêntrico 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
Graduação em Ciências Biológicas; Patricia Fampa Negreiros Lima, Vice-chefe do Departamento de
Ciências Farmacêuticas; 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. Foi registrada também a presença da Conselheira Ana Claudia dos Santos
Brasil, Representante Suplente dos Docentes. Verificada a existência de quórum regimental, a
Presidente agradeceu a presença de todos, justificou as ausências da vice-diretora ICBS, professora
Nivea Dias dos Santos, do professor André Luiz da Silva Mendes e da professora Norma Aparecida
dos Santos Almeida e deu início à ordem do dia. 1. Informes. a) Resposta sobre atividades
presenciais. A Presidente reiterou a necessidade de atendimento ao Memorando circular nº 904/2020
- PROGRAD, que tem como título Envio de planos de trabalho de atividades práticas de disciplinas
ministradas nos ECEs, até o dia 17/11/2020. Até o momento da reunião, apenas os Departamentos de
Genética, que realizará aulas práticas presenciais e de Botânica, que não realizará aulas presenciais
responderam. b) Marcação de férias. A Presidente informou aos conselheiros que, os servidores que
preferirem tirar férias em janeiro, deverão realizar o agendamento na maior brevidade possível, visto
que, nesse caso, o período de homologação se encerará em 30/11/2020. A direção recebeu o
Memorando da PROPLADI informando sobre a disponibilização de 02 horários, para atendimento
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presencial, para os servidores que não estão conseguindo agendar suas férias via SIGRH. A
Presidente franqueou a palavra aos conselheiros para realizarem seus informes. c) Processo
eleitoral. O conselheiro Fábio Fagundes da Rocha relatou sobre o processo eleitoral do PPGMCF, que
apresentou um parecer da COCAD, relatando que a UORG iria ser extinta, propondo ao conselheiro
procurar a COTIC para verificar como ficará a situação. O conselheiro ainda relatou sobre a
necessidade em saber quem emitirá a portaria de coordenador e vice-coordenador, dentre outras
questões. O Conselheiro informou que está aguardando uma resposta mais concreta. A Presidente
esclareceu que a portaria do coordenador é emitida pela Reitoria e do vice-coordenador pela
PROPPG. d) Extinção de Funções Gratificadas (FGs). A conselheira Nidia Majerowicz tomou
conhecimento que Instituições Federais, incluindo a UFRRJ, protocolaram processo contra a extinção
de FGs, com ganho de causa em primeira instância. Relatando que a situação de extinção de FGs
pode ser revertida. A Presidente agradeceu a informação e disse que a Diretoria do ICBS não havia
sido informada oficialmente por parte da Administração Superior. 2. Processo 23083.045609/2020-92.
Proposta de criação da disciplina - Anatomia de vertebrados/DAAH. A Presidente relatou que
embora nenhum representante do DAAH estivesse presente na reunião, por razões justificadas, o
processo deveria apreciado para maior celeridade, tendo em vista que essa era a terceira reunião em
que esse assunto constava da pauta. Em função das observações realizadas, na reunião anterior, a
Presidente solicitou parecer das conselheiras Nidia Majerowicz, que informou estar de acordo com as
alterações realizadas na ementa, e Rosa Maria Marcos Mendes, que, apesar de achar amplo o
conteúdo programático do item 1, em especial, aprovava as retificações realizadas. Após explanação
das correções realizadas na ementa e do conteúdo programático da disciplina, referente aos tópicos:
1. Introdução ao estudo da anatomia dos vertebrados e 2. Sistema esquelético dos vertebrados, a
proposta de criação da disciplina foi aprovada por unanimidade. 3. Processo 23083.053957/2020-33.
Criação das disciplinas Introdução à Zoologia; Diversidade dos Protostomia I; Diversidade dos
Protostomia II; Diversidade dos Deuterostomia I e Diversidade dos Deuterostomia II. A
Presidente fez a leitura dos objetivos e das ementas das disciplinas. A conselheira Ana Claudia dos
Santos Brasil fez a relatoria do processo, destacando a motivação para a instrução do processo com
as cinco disciplinas e para a reestruturação das disciplinas da Área de Zoologia/DBA. Após algumas
manifestações dos conselheiros, em votação a proposta de criação das disciplinas, em conjunto, foi
aprovada por unanimidade. 4. Processo 23083.053960/2020-57. Criação das disciplinas
Fundamentos de Biogeografia e Biogeografia Neotropical. A Presidente fez a leitura dos objetivos
e das ementas das disciplinas. A conselheira Ana Claudia dos Santos Brasil fez a relatoria do
processo, destacando que essas duas disciplinas, complementam a reestruturação das disciplinas da
Área de Zoologia/DBA. Após algumas manifestações dos conselheiros, em votação a proposta de
criação das disciplinas, em conjunto, foi aprovada por unanimidade. 5. Processo 23083.059163/2020-
83. Cadastramento e aprovação de regimento interno dos laboratórios de pesquisa vinculados
ao DCFis. A Presidente realizou a leitura da ata da reunião ordinária do Departamento de Ciências
Fisiológicas, realizada em 11 de novembro de 2020, destacando os Coordenadores e Vice-
coordenadores dos laboratórios de uso restrito, a saber: Laboratório de Farmacologia da Inflamação e
Nocicepção (Coordenador - Bruno Guimarães Marinho e Vice-coordenador - David do Carmo Malvar),
Laboratório de Fisiologia e Farmacologia Cardiovascular (Coordenador - Emerson Lopes Olivares e
Vice-coordenador - Fernando de Azevedo Cruz Seara), Laboratório de Psicofarmacologia e
Comportamento (Coordenador - Wellington da Silva Côrtes e Vice-coordenador - Fábio Fagundes da
Rocha), Laboratório de Neuroendocrinologia Básica e Comportamental (Coordenador - Luís Carlos
Reis e Vice-coordenador - Fernando de Azevedo Cruz Seara), Laboratório de Fisiologia das Relações
Parasitárias (Coordenador - Jairo Pinheiro da Silva e Vice-coordenadora - Norma Aparecida dos
Santos Almeida), Laboratório de Investigação Cardiometabólica (Coordenadora - Norma Aparecida
dos Santos Almeida e Vice-coordenador - Jairo Pinheiro da Silva), Laboratório de Comportamento de
Pequenos Animais (Coordenadora - Magda Alves de Medeiros e Vice-coordenador - Luís Carlos Reis)
e Laboratório de Fisiologia de Plantas (Coordenador - Leonardo Oliveira Medici e Vice-coordenadora -
Silvia Aparecida Martim). Foram também apresentados os regimentos dos laboratórios de
Farmacologia da Inflamação e Nocicepção, de Fisiologia e Farmacologia Cardiovascular, de
Psicofarmacologia e Comportamento e de Neuroendocrinologia Básica e Comportamental. Foram
apresentados o Regime interno de cada laboratório. Após manifestação dos conselheiros, a criação
dos laboratórios, coordenação e regimento interno, conforme mencionado anteriormente foram
aprovados por unanimidade. 6. Processo 23083.054380/2020-87. Processo eleitoral para escolha
de Coordenador e Vice-coordenador do Curso de Farmácia. Foi apresentado pela Presidente o
formulário de solicitação para criação de eleições no sistema SigEleição, destacando os candidatos
inscritos, professores Luiz Henrique Guerreiro Rosado, candidato a Coordenador e Tácio de
Mendonça Lima, candidato a Vice-coordenador; a comissão eleitoral designada pela portaria nº
3772/2020 ICBS, constituída pelos docentes Sharon Santos de Lima, Douglas Siqueira de Almeida
Chaves e pela discente Laísa Pitassi Zanon. Conforme consta no relatório da eleição, gerado pelo
próprio SigEleição, foram computados 71 votos válidos, 2 brancos e 5 nulos no grupo dos Discentes



do curso, e 7 votos válidos, 1 branco e 1 nulo no grupo do Colegiado do curso, tendo a candidatura
sido eleita com o total de 78 votos válidos. Após a apresentação de toda a documentação, em
votação, o resultado da eleição foi aprovado por unanimidade. A Presidente agradeceu o empenho e
dedicação dos docentes Luiz Henrique Guerreiro Rosado e Yara Peluso Cid, pelo excelente trabalho
realizado na condução da reestruturação do PPC do curso de Farmácia, aos docentes de um modo
geral que atuam no curso, os quais com seriedade e engajamento souberam vencer todas as
adversidades, culminando com a nota cinco na avaliação do ENADE. Parabenizou o professor Luiz
Henrique Guerreiro Rosado pela recondução e o professor Tácio de Mendonça Lima, que embora seja
recente no Departamento, está engajado e atuante no curso de Farmácia. 7. Memorando eletrônico
nº 82/2020 - DeptBot. Editais para escolha de Chefe e Vice-chefe do Departamento de Botânica e
para representante dos servidores Técnico-administrativos para compor o Colegiado do
Departamento de Botânica. Homologação de aprovação ad referendum pela Diretoria. Foram
apresentados os Editais para escolha de Chefe e Vice-chefe do Departamento de Botânica e para
representante dos servidores Técnico-administrativos para compor o Colegiado do Departamento de
Botânica. Após apresentação, a aprovação ad referendum dos Editais, foi homologada por
unanimidade. 8. Memorando eletrônico nº 32/2020 - PPGFBA. Edital para escolha de
Coordenador e Vice-coordenador do PPGFBA. Foi apresentado pela Presidente o Memorando
eletrônico nº 32/2020 - PPGFBA contendo solicitação da inclusão na pauta do Conselho do Edital
eleições coordenador PPGFBA 2020. Após apreciação, o edital foi aprovado por unanimidade. 9.
Processo 23083.055311/2020-91. Eleição para Chefe e Vice-chefe do Departamento de Ciências
Farmacêuticas. Foi apresentado pela Presidente o formulário de solicitação para criação de eleições
no sistema SigEleição, destacando as candidatas inscritas, professoras Patricia Fampa Negreiros
Lima, candidata a Chefe e Sharon Santos de Lima, candidata a Vice-chefe. Conforme consta no
relatório da eleição, gerado pelo próprio SigEleição, foram computados 93 votos válidos, sendo 2 em
branco. Após a apresentação de toda a documentação, em votação, o resultado da eleição foi
aprovado por unanimidade. A Presidente agradeceu aos docentes Douglas Siqueira de Almeida
Chaves e Patrícia Fampa Negreiros Lima, pelo excelente trabalho realizado na Chefia do DCFar, no
atendimento às demandas apresentadas pela diretoria, sempre de forma colaborativa e com o olhar
para o coletivo do Instituto. Finalizando, parabenizou a professora Patricia Fampa Negreiros Lima pela
eleição como Chefe e deu boas-vindas à professora Sharon Santos de Lima, eleita como Vice-chefe.
10. Memorando eletrônico nº 120/2020 - DeptCF. Emissão de portarias para o Laboratório de
Química de Bioativos naturais. Homologação de aprovação ad referendum pela Diretoria. A
Presidente procedeu a leitura do memorando, destacando a ata do Departamento de Ciências
Farmacêuticas, onde consta a aprovação da criação do Laboratório de Química de Bioativos Naturais
(LQBioN), a indicação dos professores Douglas Siqueira de Almeida Chaves, como Coordenador e
Luiz Henrique Guerreiro Rosado, como Vice-coordenador e o comitê gestor formado pelos professores
Douglas Siqueira de Almeida Chaves, Luiz Henrique Guerreiro Rosado e Yara Peluso. Continuando
informou que de forma a possibilitar a adesão ao edital de apoio a laboratórios, lançado recentemente
pela PROPPG, havia aprovado ad referendum do Conselho, com a emissão das portarias. Em
votação, a aprovação ad referendum da solicitação apresentada através do Memorando eletrônico nº
120/2020 - DeptCF foi homologada por unanimidade. 11. Memorando eletrônico nº 127/2020 -
DeptCF. Cadastro do Laboratório de Parasitos e Vetores. Homologação de aprovação ad
referendum pela Diretoria. A Presidente procedeu a leitura do memorando, destacando a aprovação
de criação do Laboratório de Parasitos e Vetores pelo Departamento de Ciências Farmacêuticas e a
indicação da professora Patrícia Fampa Negreiros Lima, como Coordenadora. Continuando informou
que do mesmo modo havia aprovado ad referendum do Conselho, a criação do laboratório e a
designação da coordenadora, com a emissão das portarias de forma a possibilitar a adesão ao edital
mencionado anteriormente. Em votação, a aprovação ad referendum da solicitação apresentada
através do Memorando eletrônico nº 127/2020 - DeptCF foi homologada por unanimidade. Às quatorze
horas e treze minutos, o conselheiro Douglas Siqueira de Almeida Chaves teve um problema com sua
conexão da internet e foi substituído pela conselheira Patricia Fampa Negreiros Lima. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às
quinze horas e nove minutos 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.
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Matrícula: 1604274 
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