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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA SOB A 1 

PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA LUZINEIDE WANDERLEY TINOCO, DIA 10 DE 2 

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

Às treze horas e trinta e cinco minutos do dia dez de agosto de dois mil e vinte iniciou-se a 4 

reunião 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, Douglas Lopes Ferreira de 7 

Souza, Fernanda Lece Siqueira de Aragão, Gilda Guimarães Leitão, Nivea Rodrigues da Silva 8 

Fagundes Souza, Osvaldo Andrade Santos Filho e Ricardo Moreira Borges. ORDEM DO DIA: 9 

1.  Homologação das atas de julho: as atas foram homologadas pelos membros. 2. Alteração do 10 

Art. 6º do Regimento do IPPN (Resolução CONSUNI No. 09/2017), conforme estabelece o 11 

Art. 3º da RESOLUÇÃO No 15, DE 27 DE JUNHO DE 2019: a presidente apresentou o art. 12 

29 no novo Estatuto da UFRJ, que determina para a composição dos conselhos 2 (dois) 13 

representantes para as categorias adjunto e associado (cada), e um número máximo de 5 (cinco) 14 

professores titulares. A presidente apresentou as alterações propostas para a composição do 15 

Conselho Deliberativo do IPPN, a saber: a composição dos professores titulares, atualmente 16 

sem um limite, passa a ter dois representantes e a dos professores adjuntos, atualmente com 17 

três, também, passa para dois representantes. O professor Antonio Jorge questionou se existe 18 

um número mínimo para cada representação. A presidente disse que iria verificar, mas que pelo 19 

estatuto da UFRJ a composição é de dois representantes para cada categoria docente, exceto 20 

para os titulares, que pode ser de até cinco. Foi aberta votação para a alteração do regimento, 21 

com abstenção do representante discente e votos a favor dos demais membros. Sendo assim, a 22 

alteração foi aprovada. 3. Homologação da avaliação de Estágio Probatório da Prof.ª Fernanda 23 

Oliveira das Chagas: a comissão formada pelos professores Lucio Mendes Cabral (presidente), 24 

Claudia Moraes de Rezende e Marco Edilson Freire de Lima avaliou a professora e a considerou 25 

aprovada em seu Estágio Probatório. Após leitura da ata, a avaliação foi homologada por 26 

unanimidade. 4.Homologação da avaliação para promoção de Professor Adjunto IV para 27 

Professor Associado I da Prof.ª Lidilhone Hamerski Carbonezi: a comissão formada pelos 28 

professores Lucio Mendes Cabral (presidente), Claudia Moraes de Rezende e Marco Edilson 29 

Freire de Lima aprovou a promoção da referida professora. Após leitura da ata pela presidente, 30 

a avaliação foi homologada por unanimidade. 5. Homologação da comissão de avaliação para 31 

Progressão de Professor Associado III para Professor Associado IV da Prof.ª Luzineide 32 

Wanderley Tinoco: a presidente solicitou que os membros sugerissem nomes para a composição 33 

da banca. Os conselheiros decidiram por convidar os professores Lucio Mendes Cabral, Claudia 34 

Moraes de Rezende, Marco Edilson Freire de Lima, João Francisco Cajaíba da Silva, Marcelo 35 

de Pádula e Marcio Contrucci Saraiva de Mattos, nesta ordem, além de manter a professora 36 

Gilda Guimarães Leitão como suplente interno. EXPEDIENTE: 1. Apresentação da nova 37 

página na internet do IPPN: a presidente informou o modelo da página, que está sob o endereço 38 

www.ippn.ufrj.br/wp. Solicitou que todos enviem, por escrito, sugestões para alterações. Foi 39 

determinado um prazo de duas semanas para o recebimento de sugestões; após essa data, a 40 

página será divulgada. 2. Resultado da avaliação pela CPPD do recurso da Prof.ª Vera Lúcia 41 

Patrocinio Pereira: de acordo com o relatório da CPPD, não houve ilegalidade no processo de 42 

avaliação para promoção a Professor Titular da referida professora e, portanto, seu recurso foi 43 

indeferido. 3. Realização da V JFPN virtual: por conta da pandemia, o evento será realizado 44 

totalmente online, no período de 29/11 a 03/12. A presidente informou que em breve fará a 45 

divulgação completa do evento. INCLUSÃO: 1) Manifesto docente: o professor Antonio Jorge, 46 

em nome dos docentes do IPPN, leu uma manifestação de repúdio à postura da professora Vera 47 

http://www.ippn.ufrj.br/wp
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Lúcia Patrocinio Pereira. O documento, assinado pela maioria dos docentes da Unidade, segue 48 

anexo. A presidente agradeceu a manifestação e declarou que em benefício do IPPN, 49 

principalmente no momento difícil que estamos passando por causa da pandemia, é 50 

imprescindível mantermos as relações mais respeitosas.  Nada mais havendo a tratar, a 51 

presidente do Conselho Deliberativo, Professora Luzineide Wanderley Tinoco, às quatorze 52 

horas e quarenta minutos, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Luana Gomes 53 

Pereira, secretária da reunião, lavrei esta ata, que vai assinada por todos os membros presentes. 54 

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020. 55 

_____________________________  56 

Luzineide Wanderley Tinoco    57 

(Presidente)       58 

Rio de Janeiro 59 

Agosto/2020 60 




