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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA SOB 1 

A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA LUZINEIDE WANDERLEY TINOCO, DIA 03 DE 2 

JULHO DE 2020, ÀS 13:30 HORAS, REMOTAMENTE. 3 

Às treze horas e quarenta minutos do dia três de julho de dois mil e vinte iniciou-se a reunião 4 

do Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais, presidida pela 5 

Professora Luzineide Wanderley Tinoco. Compareceram os membros Antonio Jorge Ribeiro 6 

da Silva, Alessandro Bolis Costa Simas, Bernadete Pereira da Silva, Camila Barros de 7 

Oliveira Mansur, Fernanda Lece Siqueira de Aragão, Gilda Guimarães Leitão, Nivea 8 

Rodrigues da Silva Fagundes Souza, Osvaldo Andrade Santos Filho, Ricardo Moreira Borges, 9 

Roberto Carlos Campos Martins. INCLUSÃO: 1) Ofício CPPD sobre Estágio Probatório: o 10 

pedido de inclusão foi aceito pelos membros. A Comissão Permanente de Pessoal Docente 11 

(CPPD) solicitou através do Ofício 07/2020 que as unidades que não possuem tabela de 12 

pontos para avaliação de Estágio Probatório devem encaminhar o mais rápido possível, pois 13 

todos os docentes que tomaram posse a partir de 01/08/2017 deverão ser avaliados a luz da 14 

Resolução 09/2018 que estabelece os critérios para esta avaliação. Como a PORTARIA n.º 15 

15, de 05 de janeiro de 2015 que estabelece os critérios para progressões e promoções 16 

docentes não inclui o Estágio Probatório e deveria ser revista em três anos, o que ainda não 17 

aconteceu, foi proposta uma reunião docente para revisar a portaria e incluir os dados sobre 18 

estágio probatório. Os membros concordaram com a proposta. Ficou agendada uma reunião 19 

docente para 08 de julho para discutir as modificações da nova portaria e uma sessão 20 

extraordinária do CD na sexta-feira, 10 de julho de 2020 para homologá-la. EXPEDIENTE: 21 

1) Orçamento participativo - compras até 30 de junho: as compras indicadas nas planilhas 22 

aprovadas na última reunião já foram empenhadas, porém não foi possível executar todo o 23 

recurso, sendo utilizado cerca de R$67.000,00.  Em 30 de junho todo o recurso foi recolhido 24 

pela PR-3. A segunda parcela somente poderia ser utilizada, caso se esgotassem os recursos 25 

da primeira. Os recursos não utilizados serão transmitidos para outra conta. O saldo da 26 

primeira parcela, juntamente com a segunda parcela, serão devolvidos já sobre 27 

responsabilidade das nova UASG. Na próxima semana haverá uma reunião com os diretores 28 

das unidades para o planejamento de como serão efetuado os processos de compra na nova 29 

UASG . 2) Resoluções CEG - aulas na graduação: o professor Roberto Carlos reiterou que, de 30 

acordo com as resoluções 03 e 04 do CEG, haverá um período letivo emergencial, com 31 

disciplinas ofertadas remotamente. O período será de 10/08 a 31/10 e as atividades serão 32 

realizadas de acordo com cada disciplina. A participação docente e discente não é obrigatória, 33 

e não haverá ônus para os que decidirem não participar. A prioridade de oferta é de disciplinas 34 

para concluintes.  Não haverá atividades experimentais. Será criado um GT para as 35 

disciplinas, que devem ser estabelecidas até 27/07. A professora Gilda perguntou sobre a parte 36 

prática de sua disciplina de Enologia, e declarou que pode fracionar as doses em frascos para 37 

oque os alunos busquem na UFRJ. O professor Roberto disse que a parte experimental do 38 

curso deveria ser feita presencialmente, quando for possível. O professor também afirmou 39 

que, de acordo com o pró-reitor Raupp, não há nenhuma resolução sobre ensino híbrido e 40 

aulas presenciais só serão autorizadas em caso de necessidade. É necessário ampliar a 41 

rastreabilidade do vírus para retornar às aulas. 3) GT pós-pandemia: está sendo organizado o 42 

GT da pandemia no CCS. Sabe-se que até o momento há no CCS 12 laboratórios pesquisando 43 

o Sars-Cov2. A diretora do IPPN já encaminhou à Decania a portaria com a nomeação do GT 44 

pós-pandemia do IPPN. A professora Lidilhone informou que houve uma reunião deste grupo 45 

na última segunda-feira, e demostrou preocupação com um retorno precipitado. É preciso 46 
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repensar o limite de pessoas nos espaços, a circulação no subsolo e a necessidade de uso de 47 

transporte público pela comunidade. Haverá nova reunião para dimensionar a possibilidade de 48 

contaminação. A diretora reforçou que a comunidade só venha ao IPPN em caso de urgência, 49 

e lembrou que os prazos de defesa estão suspensos.  4) Frequência de junho: a presidente 50 

citou a nota enviada por um procurador da UFRJ e divulgada em vários meios de 51 

comunicação e esclareceu que esta nota foi solicitada pela reitoria para ajudar a esclarecer a 52 

questão da fata justificada. Portanto, o documento citado não tem valor normativo e o 53 

lançamento de frequência continua respaldado pela Resolução n.º07. O IPPN manterá sua 54 

posição na frequência de junho, com lançamento de TR para os técnicos administrativos que 55 

estão em trabalho remoto e FJ para os técnicos em laboratório que não podem exercer suas 56 

atividades fora da Unidade. A servidora Fernanda Lece informou que o servidor Wanderlei 57 

Lima Verde passará a exercer suas atividades de forma remota, devendo ser usado o código 58 

TR na sua frequência, pois está trabalhando remotamente no Setor de Protocolo. Resultado da 59 

Comissão de pertinência do Concurso para o Magistério Superior: segundo a Comissão de 60 

Pertinência do concurso, formada pelos professores Antonio Jorge Ribeiro da Silva, Fernanda 61 

Gadini Finelli e Osvaldo Andrade Santos Filho, todas as candidaturas foram homologadas. 62 

Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho Deliberativo, Professora Luzineide 63 

Wanderley Tinoco, às quatorze horas e cinco minutos, agradeceu a presença de todos e 64 

encerrou a sessão. Eu, Luana Gomes Pereira, secretária da reunião, lavrei esta ata, que vai 65 

assinada por todos os membros presentes. 66 

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2020. 67 

_____________________________  68 

Luzineide Wanderley Tinoco    69 

(Presidente)       70 
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