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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA SOB 1 

A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA LUZINEIDE WANDERLEY TINOCO, DIA 20 DE 2 

SETEMBRO 2021, ÀS 13:30 HORAS, REMOTAMENTE. 3 

Às treze horas e quarenta e quatro minutos do dia vinte de setembro 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, Bernadete Pereira da Silva, Camila Barros de Oliveira Mansur, Fernanda das Neves 8 

Costa, Gilda Guimarães Leitão, Nivea Rodrigues da Silva Fagundes de Souza, Osvaldo 9 

Andrade Santos Filho e Ricardo Moreira Borges. INFORMES: 1. Apresentação do Projeto 10 

da Profa. Bianca Ortiz para a casamata: a Coordenadora de Biossegurança do CCS, Prof.ª 11 

Bianca Ortiz, apresentou um projeto de inteligência artificial para segurança na casamata, 12 

com a instalação de sensores blindados. Drones farão aproximação em casos de emergência, 13 

diminuindo a exposição dos brigadistas, para o qual está sendo desenvolvido na COPPE o 14 

aplicativo SAFE. O setor será o primeiro da UFRJ a possuir monitoramento remoto. A 15 

Biossegurança solicitou 20 mil reais para a adequação da casamata. A diretora sugeriu 16 

aproveitar o recurso para garantir o projeto e depois solicitar investimento da Reitoria para a 17 

reforma, pois o valor indicado não deve ser suficiente. Os professores Antonio Jorge e Gilda 18 

parabenizaram a iniciativa. A presidente agradeceu à professora sobre as ações benéficas que 19 

a Biossegurança tem feito para a Unidade, e a professora Bianca elogiou o IPPN por sua 20 

atuação pioneira e relevante para a Biossegurança, representada pelos professores Antonio 21 

Jorge e Sônia Costa, e a colaboração atual dos professores Fernanda Gadini e Fernando 22 

Cotinguiba. 2. Projetos Edital Multiusuários FAPERJ: o IPPN participará do edital, com uma 23 

proposta do Laboratório de Massas e uma do LAMAR. O edital exige participação exclusiva 24 

em apenas uma proposta; neste caso, pede-se a contribuição dos docentes como membro da 25 

equipe ou com cartas de apoio. O professor Antonio Jorge ressaltou que a proposta deve ser 26 

proativa, pois os equipamentos estão com longo tempo de uso e a CA tem grande importância 27 

e alto custo de manutenção. A professora Luzineide torce para que os recursos voltem aos 28 

níveis de anos anteriores, para que exista a possibilidade de trocas dos equipamentos. O 29 

professor Alessandro perguntou se inscrever dois projetos no edital foi uma decisão do 30 

Comitê Gestor, pois isso já foi uma discussão em outro momento do Conselho. A diretora 31 

respondeu que, devido ao curto prazo para submissão, discutiu com o professor Antonio Jorge 32 

a inscrição de duas propostas, com a expertise de cada docente, pois não seria interessante 33 

uma proposta como Central Analítica, além de que não há um professor responsável por toda 34 

a CA. Ademais, o prazo de submissão termina dia 30 de setembro. O professor Antonio Jorge 35 

ratificou a escolha. A presidente disse fazer falta a posição de um coordenador para o Comitê 36 

Gestor para apoiar a Unidade, pois a Direção não pode assumir mais compromissos. A 37 

professora Gilda questionou a escolha de dois projetos, pois entende que pode ser visto como 38 

uma fragmentação. Também remeteu a importância da Câmara de Pesquisa para pensar sobre 39 

essas questões. A professora Lidilhone perguntou se os dois projetos juntos estariam  dentro 40 

da faixa de financiamento de 500 mil reais do Edital. Os professores responderam que 41 

ultrapassaria esse valor e que, para que pudessem ser submetidos em conjunto, contratos de 42 

manutenção teriam que ser reduzidos. O professor Alessandro afirmou que é importante ter 43 

essas discussões no Comitê Gestor. Sendo assim, a presidente sugeriu alterar o ponto para 44 

ordem do dia e por em votação a escolha por um ou dois projetos. Após a concordância dos 45 

membros em passar para a ordem do dia, e uma vez posto em votação, decidiu-se manter dois 46 

projetos na proposta, com voto contrário da professora Gilda.  3. Comissão de compras: a 47 
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Direção publicou uma portaria com a comissão, constituída pelas professoras Bernadete 48 

Pereira da Silva e Marina Amaral Alves, e pelos técnicos Jônatas Vicente Milato e João Paulo 49 

Barreto Pereira. A Comissão terá de realizar os processos de compra no novo modelo, que 50 

terá termos de referência. Sua atuação funcionará para os itens determinados pela UASG para 51 

o IPPN apurar. No futuro, haverá revezamento dos membros da comissão, conforme já foi 52 

discutido pelo CD. ORDEM DO DIA: Homologação da ata de agosto de 2021: os membros 53 

homologaram a ata. 2. Regulamento de Relações Internacionais do IPPN: o documento foi 54 

discutido em reunião docente em setembro. Os membros homologaram o regulamento. 3. 55 

Aplicação da verba PROAP: a verba será utilizada para a manutenção do 400MHz. Os 56 

membros aprovaram a aplicação da verba. 4. Comissão para eleição do Conselho 57 

Deliberativo: a presidente solicitou voluntários para participar da Comissão. A presidente 58 

sugeriu ter um representante para cada categoria. As professora Fernanda Neves e Lidilhone 59 

se ofereceram para participar, bem como a técnica Nivea. 5. Comissão para eleição da 60 

Direção 2022-2026: para a eleição de Direção, os professores Antonio Jorge e Lidilhone e as 61 

técnicas Nívea e Camila se voluntariaram a participar. 6. Pós-doutorado no exterior do Prof. 62 

Ricardo Borges: o professor justificou a importância do estágio e declarou ter interesse em 63 

manter aulas online. O professor Antonio Jorge declarou ser um reforço para área de 64 

metabolômica. Os membros aprovaram a solicitação. Nada mais havendo a tratar, às quinze 65 

horas e cinquenta e oito minutos, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 66 

sessão. Eu, Luzineide Wanderley Tinoco, Presidente do Conselho Deliberativo, lavrei esta 67 

ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros. 68 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2021. 69 

_________________________ 70 

Luzineide Wanderley Tinoco 71 

(Presidente)       72 
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           74 

______________________________          ______________________________ 75 

Antonio Jorge Ribeiro da Silva   Gilda Guimarães Leitão 76 

(Docente Titular)     (Docente Titular)  77 

______________________________          ______________________________ 78 

Alessandro Bolis Costa Simas   Bernadete Pereira da Silva 79 

(Docente Associado)     (Docente Associado)  80 

_____________________________           ______________________________ 81 

Fernanda Neves Costa    Ricardo Moreira Borges 82 

(Docente Adjunto)     (Docente Adjunto)  83 
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_____________________________           ______________________________ 84 

Osvaldo Andrade Santos Filho    Camila Barros de Oliveira Mansur 85 

(Docente Adjunto)     (Técnico-administrativo)  86 

_______________________________              ______________________________ 87 

Nivea R. da S. Fagundes de Souza         Amanda Letícia da Silva Pontes 88 

(Técnico-administrativo)          (Representante Discente) 89 

_______________________________               90 

Luana Gomes Pereira 91 

(Secretária) 92 
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