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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA SOB 

A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA LUZINEIDE WANDERLEY TINOCO, DIA 09 DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 15:30 HORAS, NO AUDITÓRIO PAULO DA SILVA LACAZ, 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, ILHA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, RIO DE 

JANEIRO. 

Às quinze horas e trinta minutos do dia nove de março de dois mil e vinte 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, Bernadete Pereira da Silva, Fernanda de Siqueira 

Lece Aragão, José Paz Parente, Maria Auxiliadora Coelho Kaplan, Nivea Rodrigues da Silva 

Fagundes Souza, Osvaldo Andrade Santos Filho, Ricardo Moreira Borges, Roberto Carlos 

Campos Martins e Sara Raposo. ORDEM DO DIA: 1. Homologação das atas de dezembro e 

fevereiro: as atas foram homologadas pelos membros. 2) Colaboração com LADETEC: a 

presidente informou que o professor Francisco Radler, coordenador do LADETEC,  possui 

um setor de TI que gerencia um sistema de administração do laboratório. A diretora sugeriu a 

possibilidade de ter um estagiário para atender ao IPPN na criação de uma nova página na 

internet, sendo orientado por esta equipe. O Instituto ainda não possui recursos do orçamento 

deste ano, assim o professor Radler se ofereceu para pagar os meses iniciais da bolsa. Em 

contrapartida, sugeriu uma colaboração de forma que os docentes e discentes do IPPN 

utilizassem os equipamentos do LADETEC. A colaboração seria feita com o Instituto de 

Química, que é o instituto do qual o laboratório faz parte. Será preciso conferir como deve ser 

realizado o termo de colaboração formal. O professor Antonio Jorge prefere a possibilidade 

de acesso a uma colaboração formal, pois um acordo poderia interferir em projetos para 

solicitação de equipamentos. O professor Roberto disse que não sabe até que ponto a 

informalidade é melhor, pois já teve tratamento diferente em momentos que buscou utilizar os 

equipamentos. A diretora disse que seria necessário criar um protocolo para acesso e uso dos 

equipamentos. Quanto ao estagiário, ficou decidido que ficará na equipe de TI para a 

construção da página do IPPN; a diretora participará de uma reunião com a equipe que dará o 

suporte. 3. Composição dos professores titulares no CD – De acordo com o atual estatuto da 

UFRJ, modificado pela RESOLUÇÃO Nº 15, DE 27 DE JUNHO DE 2019 que limita a 

composição das congregações por até 5 (cinco) representantes do Professores Titulares,  há a 

possibilidade de alterar o regimento do IPPN para definir um número fixo de Professores 

Titulares participantes do Conselho. Todos os membros concordaram com a modificação e 

com a manifestação do Professor Parente de que haja a eleição dos representantes dos 

Professores Titulares. A eleição escolherá dois representantes titulares e um suplente. Desde 

modo, o texto com a alteração no Regimento do IPPN será submetido ao CD, depois seguirá 

para o Conselho de Centro e faz-se a eleição da categoria. 4. Planejamento de compras para 

2020: a presidente solicitou a retirada do ponto, pois a Unidade ainda não recebeu o valor da 

parcela. Os membros concordaram. EXPEDIENTE: 1. Planid 2020-1: a diretora solicitou 

que todos preencham o relatório até dia 15 de março. Caso tenham alguma dificuldade, 

comuniquem à Decania.  2. Promoção Docente Prof.ª Vera Lúcia Patrocinio Pereira: a 

avaliação de promoção para Professor Titular da referida professora ocorrerá no dia 12 de 

março de 2020. A banca será formada pelos professores Victor Francisco Ferreira (UFF), 

Maria Cecília Bastos Vieira de Souza(UFF), Aurea Echevarria Aznar Neves Lima (UFRRJ), 

Carlos Alberto Manssour Fraga (UFRJ) e Marco Edilson Freire de Lima (UFRRJ) como 

titulares e Márcio Contrucci Saraiva de Mattos (UFRJ) e Sérgio Pinheiro (UFF) como 
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suplentes. Informe: 1. Internet: houve um problema de internet na Unidade e na quinta-feira, 

um funcionário da TIC esteve no IPPN e reestabeleceu o funcionamento. A rede do IPPN 

atualmente está vinculada ao servidor da UFRJ, porém havia alguns conflitos de protocolo 

que foram resolvidos. O servidor Álvaro perguntou se seria possível haver um espaço para ter 

uma base da TIC no IPPN. A diretora ofereceu um espaço na sala de informática do LAMAR, 

que é pouco utilizada. 2. Sobre o desligamento de energia na última na sexta-feira: tudo 

transcorreu normalmente. Foi discutida a possibilidade de uso de gerador na Unidade. 3. 

SIGEN: a professora Lidilhone informou que no próximo ano se encerra o prazo do SIGEN e 

solicitou que, os docentes cadastrem seus projetos. A diretora sugeriu que se faça um 

comunicado via e-mail. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho Deliberativo, 

Professora Luzineide Wanderley Tinoco, às quatorze horas e vinte 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, 09 de março de 2020. 

________________________________  

Luzineide Wanderley Tinoco    

(Presidente)       

______________________________          ______________________________ 

Antonio Jorge Ribeiro da Silva   José Paz Parente  

(Docente Titular)     (Docente Titular)  

______________________________           ______________________________ 

Alessandro Bolis Costa Simas   Bernadete Pereira da Silva 

(Docente Associado)     (Docente Associado)    

______________________________           ______________________________ 

Osvaldo Andrade Santos Filho   Ricardo Moreira Borges 

(Docente Adjunto)     (Docente Adjunto)    

_____________________________           ______________________________ 

Roberto Carlos Campos Martins   Sara Raposo Benfica da Silva 

(Docente Adjunto)     (Representante Discente)   
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______________________________           ______________________________ 

Fernanda de Siqueira Lece Aragão   Camila Barros de Oliveira Mansur 

(Diretora de Gestão)     (Representante técnicos)   

_______________________________       _______________________________   

Nivea Rodrigues da Silva Fagundes Souza  Luana Gomes Pereira 

(Representante técnico)    (Secretária da Direção)           

Rio de Janeiro 

Fevereiro/2020 


