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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA SOB 1 

A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA LUZINEIDE WANDERLEY TINOCO, DIA 12 DE 2 

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

Às treze horas e quarenta e um minutos do dia doze de julho de dois mil e vinte e um iniciou-4 

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, Fernanda de Siqueira Lece Aragão, Nivea Rodrigues da Silva Fagundes de Souza, 9 

Osvaldo Andrade Santos Filho e Ricardo Moreira Borges. Informes: 1. PLANID: a vice-10 

decana Lina Zingali informou, em reunião do Conselho de Centro, que o Planid 2021/1 está 11 

disponível para preenchimento até dia 22 de julho. 2. Plano de gerenciamento de resíduos: a 12 

Biossegurança solicita o preenchimento do formulário. O setor enviou uma lista com os 13 

laboratórios que ainda não o enviaram. 3. Descarte irregular de resíduos: no ano passado 14 

houve acúmulo de descarte irregular no subsolo e as unidades se cotizaram para arcar com as 15 

despesas do descarte. Ainda assim, os descartes continuaram. No Conselho de Centro, foi 16 

solicitado aos diretores garantir as informações de descarte corretas para sua comunidade. O 17 

professor Antonio Jorge perguntou se seria possível instalar câmera, pois somente o 18 

formulário não seria suficiente. A representante Amanda informou que teve dificuldade em 19 

encontrar os locais corretos de descarte; a diretora perguntou se ela havia pesquisado na 20 

página do CCS ou do IPPN, pois as informações estão lá. A professora Lidilhone sugeriu 21 

preparar um formulário com o Coordenador do Programa de Segurança Química, Professor 22 

Fernando Cotinguiba, e realizar a fiscalização. O professor Antonio Jorge reforçou que se 23 

deve buscar as pessoas responsáveis pela biossegurança para obter informações, e não 24 

somente aos alunos colegas de curso. A diretora propôs votar a criação do formulário, e os 25 

membros acataram e votaram sim por unanimidade. 4. Manutenção predial: não há o 26 

serviço instituído no IPPN ou no CCS. Para realiza-lo, é necessário aderir a uma ata ou outro 27 

procedimento legal. Sendo assim, para consertos pequenos, cada responsável por laboratório 28 

deve providenciar a execução com seus recursos. O professor Alessandro disse que, 29 

historicamente, não há uma política na Administração Central para isso, pois delega às 30 

Unidades o planejamento para a manutenção dos imóveis. Ordem do dia: 1. Homologação 31 

da ata de junho de 2021: a ata foi homologada por unanimidade. 2.  Proposta de Regimento 32 

Interno de Relações Internacionais do IPPN: o professor Osvaldo iniciou a apresentação, 33 

porém os membros não haviam recebido o documento para análise. Ficou decidido que o 34 

assunto seria discutido em reunião docente e em seguida reenviado para o Conselho. 3. 35 

Proposta sobre a composição da Câmara de Pesquisa e Desenvolvimento: o professor 36 

Alessandro apresentou uma proposta preliminar para a composição da Câmara, como um 37 

órgão consultivo. A câmara seria formada pelo Diretor Adjunto de Graduação, três titulares, 38 

dois associados e um adjunto. Sua condução seria bienal, indicada pelo diretor(a) e 39 

homologada em Conselho. O professor Antonio Jorge levantou a dificuldade do IPPN em 40 

pensar na Unidade como uma união, de forma orgânica. Defende que a câmara deva ter um 41 

caráter informal e que o Diretor de Graduação também participe. A diretora sugeriu que haja 42 

uma periodicidade de encontros para ter organização e planejamento para situações que são 43 

recorrentes, como submissão de projetos. Sugeriu que se realize uma reunião docente para 44 

decidir. 4. Homologação da progressão docente do professor Alcides José Monteiro da Silva: 45 

o professor foi avaliado pela Comissão composta pelos professores João Francisco Cajaíba da 46 

Silva (IQ-UFRJ), Marcio Contrucci Saraiva de Mattos (IQ-UFRJ) e Paulo Antônio de Souza 47 
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Mourão (IBqM-UFRJ), que o considerou apto à progressão para Professor Associado III. Os 48 

membros do Conselho homologaram o resultado. 5. Comissão Julgadora e calendário 49 

concurso Química Teórica: a diretora apresentou a Portaria com a banca aprovada, porém um 50 

membro deverá ser substituído por alguém que possa estra presente na prova escrita. Os 51 

professores Itamar e Pierre foram consultados, porém não podem participar por conflitos de 52 

interesse.  Desta forma, a diretora ou um docente deverá assumir. O professor Antonio Jorge 53 

aceitou participar, sob protesto de terem colocado sob suspeição a atuação da Unidade. Após 54 

discussão com os membros, o Conselho decidiu por retirar o professor Hélio Duarte da 55 

Comissão Julgadora e a nova composição será feita pelos professores Antonio Jorge Ribeiro 56 

da Silva, Nelson Henrique Morgon, Armando Jean Navarro Vasquez, Teodorico de Castro 57 

Ramalho e Frederico Vasconcellos Prudente (titulares), Gerd Bruno Rocha e Paulo Roberto 58 

Livotto (suplentes). Por fim, foi discutido o calendário para a realização do concurso. Os 59 

membros decidiram por realizar o certame de 18 a 22 de outubro. 6. Comissão para Estudos 60 

Técnicos Preliminares: regulamento da UASG prevê, para cada unidade, uma comissão que 61 

elabore estudos técnicos preliminares e o termo de referência. Deverá ser formada por 62 

técnicos e docentes e seguir as normativas da AGU. A diretora pediu voluntários, e o 63 

professor Antonio Jorge e a técnica Nívea Rodrigues se disponibilizaram para fazer o termo 64 

de referência de Cromatografia. A diretora informou também que será a ordenadora de 65 

despesas da UASG CCS2. 7. Conserto RMN 400 MHz: a presidente apresentou o orçamento 66 

para o conserto do equipamento, e declarou que conseguiu uma fonte emprestada e que está 67 

funcionando bem. Com isso, o custo foi reduzido para R$6.500,00, que ela pede para ser 68 

incluído na planilha de custos do IPPN. Também conseguiu um console com o CBPF, e será 69 

necessário conseguir o transporte. Os membros concordaram com a inclusão no orçamento. 70 

ORDEM DO DIA: Inclusão: 8) Acordo de Cooperação com a Universidade Nacional de 71 

Colômbia: a professora Luzineide solicitou a abertura de acordo de cooperação específico 72 

com a Faculdade de Ciências da Universidade Nacional de Colômbia para a continuação do 73 

projeto “Identificação de novos inibidores da enzima nucleosídeo hidrolase da Leishmania 74 

dorovania (LdNH) a partir de extratos da flora fluminense e passifloras colombianas”, do 75 

aluno Gregorio Torres Rangel, que já realiza atividades nessa universidade. O professor 76 

Osvaldo Andrade Santos Filho leu o parecer que emitiu sobre o caso, e declarou-se favorável 77 

à realização do acordo. Os membros aprovaram o pedido por unanimidade. Nada mais 78 

havendo a tratar, às quinze horas e cinquenta e oito minutos, a presidente agradeceu a 79 

presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Luzineide Wanderley Tinoco, Presidente do 80 

Conselho Deliberativo, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros. 81 

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2021. 82 

_________________________ 83 

Luzineide Wanderley Tinoco 84 

(Presidente)       85 

______________________________          ______________________________ 86 

Antonio Jorge Ribeiro da Silva   Alessandro Bolis Costa Simas 87 

(Docente Titular)     (Docente Associado)  88 
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______________________________          ______________________________ 89 

Bernadete Pereira da Silva    Fernanda das Neves Costa 90 

(Docente Associado)     (Docente Adjunto)  91 

_____________________________           ______________________________ 92 

Osvaldo Andrade Santos Filho   Ricardo Moreira Borges 93 

(Docente Adjunto)     (Docente Adjunto)  94 

_______________________________              ______________________________  95 

Camila Barros de Oliveira Mansur         Nivea R. da S. Fagundes de Souza 96 

(Técnico-administrativo)          (Técnico-administrativo) 97 

_______________________________              ______________________________  98 

Amanda Letícia da Silva Pontes                Luana Gomes Pereira 99 

(Técnico-administrativo)          (Secretária)            100 

Rio de Janeiro 101 

Julho/2021 102 
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