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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA
SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA LUZINEIDE WANDERLEY TINOCO,
DIA 08 DE MARÇO 2019, ÀS 13:00 HORAS, NO AUDITÓRIO PAULO DA SILVA
LACAZ,CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, ILHA DA CIDADE
UNIVERSITÁRIA, RIO DE JANEIRO.
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Às treze horas e dez minutos do dia oito de abril de dois mil e dezenove iniciou-se a
reunião do Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais,
presidida pela Professora Luzineide Wanderley Tinoco. Compareceram os membros
Antonio Jorge Ribeiro da Silva, Alessandro Bolis Costa Simas, Camila Barros de
Oliveira Mansur, Daphne Cristina da Silva Ferreira, Fernanda das Neves Costa, Gilda
Guimarães Leitão, José Paz Parente, Mauro Barbosa de Amorim, Nívea Rodrigues da
Silva Fagundes Souza, Osvaldo Andrade Santos Filho e Ricardo Moreira Borges.
ORDEM DO DIA: A diretora solicitou inclusão do afastamento dos professores
Roberto Carlos e Vera Lúcia: os membros concordaram. A discussão segue no item 4 do
expediente. 1) Homologação da ata da reunião de 18 de março de 2019: por
unanimidade. 2) AvaDes: o Instituto deve indicar uma comissão para a Avaliação de
desempenho, formada por um membro do setor de pessoal, um representante indicado
pela Direção e um representante escolhido pelos técnicos. A Comissão do IPPN é
formada pelos servidores Ailton de Souza (Setor de Pessoal), Camila de Oliveira Barros
Mansur (representante dos técnicos) e Luana Gomes Pereira (representante da Direção).
A comissão já está em atividade, realizando o cadastro das chefias. A avaliação dos
servidores técnico-administrativos ocorrerá de junho a setembro. A presidente pôs em
votação os nomes indicados para a Comissão, e esta foi aprovada por unanimidade.
EXPEDIENTE: 1) Informe BNDES: o professor Adalberto Vieira entrou em contato
com a direção para discutir sobre um projeto da reitoria junto ao BNDES, com o
objetivo de encontrar fontes de recursos que venham como investimentos para a
Universidade. Nesta parceria, alguns projetos estão sendo formulados para avaliar as
melhorias de que a UFRJ necessita. Foi realizada uma primeira licitação para fazer
cálculos de custos e demandas. No fim do ano passado foram solicitadas as demandas
das unidades, além do informe de que os projetos deveriam ser apenas para construções
novas e não para reformas. Ficou claro a necessidade de espaço físico e o problema da
casamata no IPPN, além do risco com produtos químicos. Professor Adalberto solicitou
um projeto da construção da casamata e de um prédio para tratamento de produtos
químicos. A presidente conseguiu um projeto do CT que contempla uma casamata com
espaço amplo, porém o projeto é antigo, ainda assim, atende a este primeiro momento.
A proposta do projeto é de que seja feito um centro de análises multiusuário para a área
de química. Sendo aceita a proposta, terá um prazo de um ano para planejar a execução.
A diretora propõe um prédio para a Central Analítica, com um andar para cada área de
pesquisa, e tratamento de solventes, que atenderia todo o CCS. Depois de enviados
todos os projetos, haverá uma avaliação para selecionar os projetos mais relevantes para
o CCS. A professora Gilda perguntou se caberia incluir no projeto um laboratório de
aula prática, no que a presidente confirmou ser possível. Alessandro acredita que o
projeto deve passar pelo CD. Atentou para a compra de produtos controlados do
Exército, e propõe dialogar com a Decania para se ter uma estrutura centralizada de
manipulação e estoque desse material. Vão atualizar as normativas de acordo com o que
está vigente. 2) Disponibilidade e redistribuição de servidores técnico-administrativos:
os servidores Cezar Silveira, Cesar Suzuki, Cláudia e Elisa Fernandes. Com isso, a
servidora Fernanda Lece será a nova Diretora de Gestão e a servidora Fernanda
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Delamare assumirá o setor de Compras. Na Secretaria de Pós-graduação, o servidor
Marcelo Barbedo passará a ser Chefe de Secretaria em lugar da servidora Fernanda
Lece. Foram solicitados à PR-4 quatro servidores: em um primeiro momento, a Unidade
deve receber dois funcionários; posteriormente, com a convocação dos candidatos do
último concurso, as outras duas vagas devem ser ocupadas. O servidor Marcelo se
manifestou, dizendo que a Função Gratificada da Secretaria de Pós-graduação foi
alterada para uma função menor em janeiro de 2018. A presidente declarou não ter
informações sobre isso, pois o fato ocorreu antes do início de sua gestão. Foi dada a
palavra ao professor Alessandro, ex-diretor, o qual disse não se lembrar do fato, além de
questionar por que a queixa não foi feita naquele momento. A presidente solicitou que o
funcionário a procurasse posteriormente para discutir o caso. A professora Gilda pediu a
palavra para agradecer o trabalho feito pelos funcionários que estão saindo da Unidade.
O professor Alessandro reiterou o agradecimento, reforçando que o IPPN sempre foi
elogiado por cumprir seus prazos. Também foi informado que a servidora Cristiane
Santos solicitou redistribuição por questões pessoais. O processo esté em andamento, e
a servidora será substituída por um funcionário agrônomo, mas que possui pósgraduação em Fisiologia Vegetal, e deve atender às necessidades da Unidade. 3)
Definição de segurança: porta corta-fogo: a presidente conversou com o engenheiro de
segurança que, considernado a necessidade de circulação do IPPN, declarou que o ideal
seria que a porta tivesse acesso de dentro para fora, porém deve ficar como está até que
se tenha acesso pela saída da Bioquímica. A diretora vai solicitar a chave do cadeado
para liberação do acesso. 4) Afastamento no país dos professores Gilda Guimarães
Leitão e Roberto Carlos Campos Martins para participação no XII Simpósio Brasileiro
de Farmacognosia em Petrópolis, de 07 a 10 de maio: os conselheiros analisaram os
documentos entregues. 5) Afastamento no país dos professores Gilda Guimarães Leitão,
Roberto Carlos Campos Martins e Vera Lúcia Patrocinio Pereira para participação na
42ª Reunião anual da SBQ em Joinville, de 27 a 31 de maio: os documentos foram
apresentados aos membros. Informes:1) A presidente informou que esteve em reunião
do Conselho de Centro, e a Reitoria solicitou propostas para como realizar eventos na
UFRJ, pois é necessário maior controle sobre esses eventos. 2) O CCS terá uma
representação da Agência de Inovação da UFRJ, chamada Inova CCS, e as unidades
podem indicar representantes para compor a comissão do projeto. 3) Ainda na reunião
do Conselho de Centro, a Professora Lina Zingalli informou que estão disponibilizando
uma plataforma de testes para a apresentação dos Planos de I Trabalho Semestral
(PITS). Enquanto a plataforma não está completamente desenvolvida, os docentes do
IPPN devem entregar seus PITS até a próxima semana, para disponibilização na página
do Instituto. 4) A presidente decidiu alterar o horário das reuniões de CD para as
13h:30min. 5) Está para chegar à Unidade a primeira parcela do Orçamento
Participativo. O professor Alessandro aproveitou o momento para solicitar a
manutenção e certificação de capelas, se possível, pois é uma exigência da
Biossegurança. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho Deliberativo,
Professora Luzineide Wanderley Tinoco, às treze horas e cinquenta minutos, agradeceu
a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Luana Gomes Pereira, secretária da
reunião, lavrei esta ata, que vai assinada por todos os membros presentes.
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2019.
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