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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA SOB 1 
A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA LUZINEIDE WANDERLEY TINOCO, DIA 14 DE 2 
JUNHO 2021, ÀS 13:30 HORAS, REMOTAMENTE. 3 

Às treze horas e trinta e um minutos do dia quatorze de junho de dois mil e vinte e um 4 
iniciou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisas de Produtos 5 
Naturais, presidida pela Professora Luzineide Wanderley Tinoco. Compareceram os membros 6 
Alessandro Bolis Costa Simas, Antonio Jorge Ribeiro da Silva, Amanda Letícia da Silva 7 
Pontes, Camila Barros de Oliveira Mansur, Fernanda das Neves Costa, Gilda Guimarães 8 
Leitão, Osvaldo Andrade Santos Filho e Ricardo Moreira Borges. ORDEM DO DIA: 1. 9 
Homologação da ata de maio de 2021: a ata foi homologada por unanimidade. 2. 10 
Homologação de Progressão Funcional do Professor Fernando Cotinguiba da Silva: o 11 
relatório da Comissão foi lido pelos conselheiros e o resultado foi aprovado e homologado 12 
pelo Conselho. 3. Homologação de Progressão Funcional do Professor Osvaldo Andrade 13 
Santos Filho: o resultado foi lido e homologado pelos membros do conselho, com abstenção 14 
do interessado, Prof. Osvaldo. 4. Homologação da comissão avaliadora de Promoção 15 
Funcional da professora Fernanda Gadini Finelli de Professor Adjunta IV para Associada I. e 16 
5. Homologação da comissão avaliadora de Promoção Funcional do professor Ricardo 17 
Moreira Borges de Professor Adjunto IV para Associado I: os membros decidiram por 18 
manter, para as duas avaliações, a Comissão Avaliadora composta pelos professores Marco 19 
Edilson Freire (presidente), Cláudia Rezende de Moraes e João Francisco Cajaíba da Silva. 20 
Como suplentes, mantém-se a professora Gilda Guimarães Leitão e serão convidados os 21 
professores Sérgio Pinheiro (UFF) e Mario Geraldo de Carvalho (UFRRJ), nesta ordem. Os 22 
nomes foram aprovados em votação, com a abstenção do Prof. Ricardo.  6. Calendário do 23 
concurso para a área de Química Teórica: a presidente apresentou a proposta de novo 24 
calendário para o certame. Além disso, informou que, de acordo com a orientação da Reitoria, 25 
é necessário que o presidente ou outro membro da Comissão julgadora esteja presente 26 
fisicamente na aplicação da prova teórica. No entanto, o professor Morgon, presidente da 27 
comissão, não se sente seguro em viajar no momento. Caso nenhum membro titular possa 28 
estar presente, será necessário chamar um suplente. Os membros do CD decidiram por 29 
aguardar a resposta de um membro da comissão e não votar o calendário neste momento, pois 30 
pode haver necessidade de alteração devido às exigências atuais. EXPEDIENTE: 1. 31 
Apresentação da Professora Maria do Céu sobre a autoavaliação dos relatórios da CPA: a 32 
professora Maria do Céu Pinto do Amaral fez uma breve apresentação sobre os relatórios 33 
CPA. Informou que a comissão está realizando reuniões com todas as categorias para explicar 34 
seu preenchimento. A presidente, professora Luzineide, questionou sobre a possibilidade de 35 
visita de avaliador ao IPPN, visto que a Unidade não possui curso de graduação. A professora 36 
Maria do Céu afirmou que não houve muitas visitas para unidades nessa situação, mas que 37 
não é impossível que aconteça. A professora Gilda sugeriu que a Câmara de Pesquisa tome a 38 
frente para este tipo de discussão, sobre o qual o professor Alessandro concordou.  2. UASG 39 
CCS2: desde o ano passado, foi proposta às unidades a criação de um novo CNPJ para a 40 
execução do orçamento pelas unidades gestoras. Havia uma expectativa de que a redução para 41 
somente três UASGs no CCS ocorresse em 2022, porém isto ocorreu já em 2021,  e  o IPPN 42 
passou a fazer parte da UASG 153145- do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Apesar 43 
da solicitação à Reitoria para disponibilizar um CNPJ a fim de  criar a UASG CCS2, em 44 
substituição à UASG do IBCCF, isto não deve ocorrer em breve. Sendo assim, as aquisições 45 
com o orçamento já disponibilizado para o IPPN serão executadas pela UASG do IBCCF. 46 
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Está sendo elaborado um regulamento para padronizar todos os procedimentos de compras, 47 
financeiro e almoxarifado para as sete unidades que compõe agora a UASG do IBCCF.. 3. 48 
AVADES: a presidente apresentou o calendário com as etapas da avaliação do AVADES, e 49 
destacou que o período de edição de equipes já está aberto. INCLUSÃO: 1.  Preenchimento 50 
de pontuação em processo de progressão docente – Prof. Ricardo: o professor manifestou 51 
duvidas sobre como se pontua em cada item, pois acredita que não está claro na portaria. A 52 
professora Gilda disse discordar de não se atribuir pontos para membros de comissão interna. 53 
O professor Alessandro sugeriu rever a portaria e realizar uma análise subjetiva para 54 
atividades distintivas. A presidente propôs a criação de uma comissão, formada por um 55 
membro de cada categoria docente, para rever esses pontos. Participação os professores 56 
Alessandro Simas, Ricardo Borges e Roberto Martins. Nada mais havendo a tratar, às quinze 57 
horas e quarenta e um minutos, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 58 
sessão. Eu, Luana Gomes Pereira, secretária da reunião, lavro esta ata, que vai assinada por 59 
mim e pelos demais membros. 60 

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2021. 61 

_________________________ 62 
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_______________________________                78 
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