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Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, 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 (RPN), acesso 

 sob a Presidência dohttps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/douglas-siqueira-de-almeida-chaves,
Senhor Diretor, Professor Douglas Siqueira de Almeida Chaves conforme Circular Nº
05/CONSUNI/ICBS, de 15 de maio de 2022, com a seguinte pauta:

1. Informes; 2. Homologação  do Processo .ad referendum 23083.017740/2022-21  Eleição de
 3. Chefe e Vice-chefe do Departamento de Genética; Processo 23083.020601/2022-85.

4. ProcessoProgressão funcional da Professora Ana Claudia dos Santos Brasil;  
 5.23083.013087/2022-21. Progressão funcional da professora Viviane Moreira de Lima;

Processo 23083.076347/2021-77. Progressão funcional do Professor Leonardo Silvestre
. Comissão Eleitoral para Representação dos Técnicos Administrativos noGomes Rocha; 6

CONSUNI; 7. Assuntos Gerais. Item Extrapauta: O Presidente solicitou a inclusão de um
assunto na pauta; 1. Alteração de lotação da servidora Viviane, do Instituto de Veterinária
para o Departamento de Ciências Farmacêuticas, com o intuito de atuar na Farmácia

AUniversitária, conforme Memorando nº 41/2022 - DeptCF, de 12 de maio de 2022. 
Encontravam-se presentes os Conselheiros: inclusão foi aprovada por unanimidade. Douglas

AlbaSiqueira de Almeida Chaves, Diretor do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS); 
Cenélia Matos da Silva, Vice-Diretora do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS);
Ana Carolina Tavares de Araújo, Representante discente; André Luiz da Silva Mendes, Chefe do
Departamento de Anatomia Animal e Humana; Bruno Guimarães Marinho, Chefe do 
Departamento de Ciências Fisiológicas; Francisco Gerson Araújo, Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Biologia Animal; Helena Guglielmi Montano, Vice-Chefe do Departamento
de Entomologia e Fitopatologia; Karina Annes Keunecke, Chefe do Departamento de Biologia
Animal; Luiz Ricardo dos Santos Tozin, Chefe do Departamento de Botânica; Marilena de
Menezes Silva Conde, Vice-Representante Docente; Marilene Hilma dos Santos,
Vice-Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Sharon Santos de Lima, Vice-chefe do

Verificada a existência de quórum regimental, o senhorDepartamento de Ciências Farmacêuticas. 
Presidente agradeceu a presença de todos, apresentou aos conselheiros a nova representante
discente, Ana Carolina Tavares de Araújo, e em seguida foi dada sequência à reunião passando
aos pontos da pauta. O Presidente relembrou aos conselheiros a forma de exposição1. Informes: 
na conduta da reunião, com 1 minuto para informes, 5 minutos para relatoria e 3 minutos para
perguntas. 2. Homologação  do Processo Nº 23083.017740/2022-21. Eleição dead referendum

O Presidente apresentou a ata da ComissãoChefe e Vice-Chefe do Departamento de Genética. 
eleitoral e fez a leitura do relatório. Após análise pelo conselho, a homologação ad referendum
foi aprovada com 10 votos a favor e 01 abstenção.  Nº3. Processo  23083.020601/2022-85, 
Progressão funcional da Professora Ana Claudia dos Santos Brasil da classe de Associado
nível D2 para o nível D3. O Presidente informou que realizou a conferência de toda a
documentação e procedeu à leitura do processo. Após análise pelo conselho, a progressão foi
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aprovada por unanimidade. Nº4. Processo  23083.013087/2022-21, Progressão funcional da
professora Viviane Moreira de Lima da classe de Associado nível D2 para o nível D3. O
Presidente informou que realizou a conferência de toda a documentação e procedeu à leitura do
processo. Após análise pelo conselho, a progressão foi aprovada por unanimidade. 5. Processo Nº
23083.076347/2021-77, Progressão funcional do Professor Leonardo Silvestre Gomes Rocha

se de Adjunto A, do nívelda clas  A1 para o nível A2. O Presidente informou que realizou a
conferência de toda a documentação e procedeu à leitura do processo. Após análise pelo

.conselho, a progressão foi aprovada por unanimidade. 6 Comissão Eleitoral para
O presidente se comprometeu aRepresentação dos Técnicos Administrativos no CONSUNI. 

enviar um memorando solicitando indicação de um representante titular e um suplente,
estipulando o prazo de 1 (uma) semana para as indicações. Item Extrapauta - 1. Alteração de
lotação da servidora Viviane de Souza Magalhães para o Departamento de Ciências
Farmacêuticas, com o intuito de atuar na Farmácia Universitária, conforme Memorando nº
41/2022 - DeptCF, de 12 de maio de 2022. A inclusão foi aprovada por unanimidade. O
presidente fez a leitura do memorando e fraqueou a palavra à Conselheira Sharon ,Santos de Lima
Vice-Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas, para que expusesse como seria a
atuação da servidora Viviane no Departamento de Ciências Farmacêuticas e na Farmácia
Universitária. Foi colocado que a servidora Viviane manifestou interesse em migrar para o
DeptCF, por entender que sua contribuição seria de grande importância para o departamento,
além do fato de ter maior relação com sua profissão, uma vez que a mesma é farmacêutica. Foi
solicitado pelo Instituto de Veterinária uma contrapartida do ICBS cedendo uma vaga para o IV,
o que foi completamente indeferido pelo colegiado do ICBS, uma vez que já houve transferência
de servidores para o respectivo Instituto, anteriormente lotados no ICBS, sem a mesma
solicitação, considerando somente o compromisso administrativo e/ou social, para cada caso

. Após várias colocações acerca do assunto, foi definido que além de constar em ata,ocorrido
deveria ser feito um documento para encaminhar à Direção do Instituto de Veterinária, com cópia
pra o Departamento de Ciências Farmacêuticas.7. Assuntos Gerais. Definir um posicionamento
com relação ao modo de reunião (presencial, remoto, ou híbrido) para votação no CONSU. 
O presidente informou aos conselheiros que haverá uma reunião no CONSU para deliberar se as
reuniões serão realizadas de maneira presencial, remota ou híbrida. Devido a esta deliberação que
será realizada no CONSU, o presidente argumentou que deveria ser definido um posicionamento
do CONSUNI, solicitando a opinião dos conselheiros para decidir de que maneira deveria ser
dado o voto no CONSU. Após algumas colocações dos conselheiros, foi concluído que a
preferência da maioria é o formato de reunião presencial. Servidor técnico-administrativo para
atuar no Laboratório Multiusuário de Microscopia Eletrônica de Varredura. O Professor
Francisco Gerson Araújo comentou sobre a necessidade de designar um servidor
técnico-administrativo para atuar no Laboratório Multiusuário de Microscopia Eletrônica de
Varredura. Após debate entre os conselheiros, foi sugerida a solicitação de uma bolsa pela
FAPERJ para oferecer a quem possa atuar no Laboratório, bem como entrar em contato com a
PROPPG para solicitação de um bolsista.  O professor Luiz Ricardo dos SantosAcessibilidade.
Tozin falou sobre a dificuldade de adaptação às aulas no 2ª andar para alunos que possuem
restrições de mobilidade. O Presidente se comprometeu a pensar em soluções para atender aos
alunos com restrição de mobilidade de maneira mais imediata, e comentou ainda sobre a

Nada mais havendo a tratar, opossibilidade da criação de uma Comissão sobre Acessibilidade. 
Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às quinze horas e trinta
minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Ana Carolina dos Anjos Santos, e após lida e
aprovada, será assinada por todos os conselheiros participantes da reunião.
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