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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA SOB 1 

A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA LUZINEIDE WANDERLEY TINOCO, DIA 22 DE 2 

NOVEMBRO DE 2021, ÀS 13:30 HORAS, REMOTAMENTE. 3 

Às treze horas e quarenta e três minutos do dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e 4 

um, iniciou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisas de 5 

Produtos Naturais, presidida pela Professora Luzineide Wanderley Tinoco. Compareceram os 6 

membros Alessandro Bolis Costa Simas, Amanda Letícia da Silva Pontes, Antonio Jorge 7 

Ribeiro da Silva, Bernadete Pereira da Silva, Camila Barros de Oliveira Mansur, Fernanda 8 

Siqueira Lece de Aragão, Gilda  Guimarães  Leitão, Nivea  Rodrigues  da  Silva  Fagundes  de  9 

Souza,  Osvaldo  Andrade  Santos  Filho  e  Ricardo Moreira Borges. INFORMES: 1) 10 

Retorno gradativo às atividades presenciais: transferido para a ordem do dia. 2) Finalização 11 

das compras de 2021: os empenhos deverão ser realizados até dia 30/11. As compras via 12 

PROAP tiveram o prazo encerrado dia 19/11. Não foi possível contratar a manutenção de ar-13 

condicionado, pois não havia ata para aderir e que atendesse aos pedidos de todas as unidades 14 

da UASG. Assim, os pedidos serão atendidos na primeira ata de 2022. Também está prevista 15 

a finalização das obras na sala H-10, para que esta tenha condições de uso e está sendo 16 

analisada a possibilidade de contratar um serviço de descupinização. 3)PLANID 2021: o 17 

formulário está disponível até o dia 16/12, e deve ser preenchido com os dados de 2021/2. 18 

4)Relatório CPA: a presidente pediu a colaboração de todos para o preenchimento do 19 

formulário de avaliação, que tem prazo até dia 30/11. As respostas irão auxiliar a produção do 20 

relatório da Unidade. 5) Eleições para membros do CD: transferido para a ordem do dia. 6) 21 

Assinatura das atas: a presidente solicitou que todos assinem as atas para termos os 22 

documentos prontos até o fim do ano. Para o ano seguinte, as atas serão produzidas 23 

diretamente via SEI, que também permite acesso público para consulta. Todos os membros 24 

deverão possuir acesso ao sistema . 6) Possibilidade de convênio via Inovação UFRJ – Prof. 25 

Antonio Jorge: o professor manifestou o desejo de retomar as atividades de prestação de 26 

serviços e interação com empresas, a fim de conseguir recursos úteis para minimizar os 27 

efeitos das restrições orçamentárias atuais. Sendo assim, tem analisado, junto à Inovação 28 

UFRJ, a possibilidade de trabalho com a empresa Fábrica de Árvores, que tem interesse em 29 

óleos essenciais. ORDEM DO DIA:1.Homologação das atas de outubro e extraordinária de 30 

novembro: os membros homologaram as atas. 2. Afastamento do Prof. Ricardo Borges 31 

para atuação na Universidade da Geórgia, em colaboração com os professores Arthur 32 

Edison e Mary Ann Moran, de 14 de janeiro de 2022 a 13 de janeiro de 2023: o professor 33 

informou que o estágio será realizado na Universidade da Geórgia e não mais na Imperial 34 

College, na Inglaterra. Os membros concordaram com a alteração. 3. Regulamento e 35 

calendário para as eleições da Direção: a presidente informou que as alterações no 36 

regulamento já foram publicadas no Boletim da UFRJ. Sobre as eleições, essas deverão ser 37 

adiadas devido à alta demanda da TIC para processos eleitorais neste período. O gestor da 38 

consulta deverá entrar em contato com a TIC para verificar as datas disponíveis. 4. Retorno 39 

gradativo às atividades presenciais: a Decania informou que é obrigatório aprovar em 40 

Conselho as diretrizes para o retorno gradativo às atividades presenciais. Sendo assim, os 41 

membros aprovam as condições descritas na Res. 06/2021. 5 Eleições para membros do CD: 42 

com a licença maternidade da professora Fernanda Neves, entendeu-se que seria melhor 43 

aprovar um novo nome para a Comissão. Desta forma, o professor Fernando Cotinguiba passa 44 

a presidente da Comissão e o professor Roberto Carlos Martins torna-se suplente. Além disso, 45 

foi solicitada a homologação das candidaturas de Ari Miranda da Silva e Wanderlei Holanda 46 

Ferreira Lima Verde para representação dos técnicos-administrativos. Os membros do 47 

Conselho homologaram a mudança na Comissão e as candidaturas.  6. Homologação do 48 
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Concurso Docente – Química Teórica: a presidente informou o resultado do concurso 49 

docente: o candidato Sergio Rodrigues Tavares Filho ficou com a primeira Colocação; a 50 

candidata Ana Carolina Ferreira de Albuquerque foi aprovada na segunda colocação; o 51 

candidato Harold Hilarion Fokoue ficou com a terceira colocação. Os membros do Conselho 52 

homologaram o resultado. Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e trinta minutos, a 53 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Luana Gomes Pereira, 54 

secretária desta reunião, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros. 55 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. 56 

_________________________ 57 

Luzineide Wanderley Tinoco 58 

(Presidente)        59 

______________________________          ______________________________ 60 

Antonio Jorge Ribeiro da Silva   Gilda Guimarães Leitão 61 

(Docente Titular)     (Docente Titular)  62 

______________________________          ______________________________ 63 

Alessandro Bolis Costa Simas   Bernadete Pereira da Silva 64 

(Docente Associado)     (Docente Associado)  65 

_____________________________           ______________________________ 66 

Ricardo Moreira Borges    Osvaldo Andrade Santos Filho 67 

(Docente Adjunto)     (Docente Adjunto)  68 

_____________________________           ______________________________ 69 

Fernanda de Siqueira Lece de Aragão  Camila Barros de Oliveira Mansur 70 

(Diretor Adjunto de Gestão)    (Técnico-administrativo)  71 

_______________________________         ______________________________ 72 

Nivea Rodrigues da Silva Fagundes de Souza Amanda Letícia da Silva Pontes 73 

(Técnico-administrativo)     (Representante Discente) 74 

_______________________________        75 

Luana Gomes Pereira 76 

(Secretária) 77 

Rio de Janeiro 78 

Novembro/2021 79 
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