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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ATA ICB 05.08.2022/2022

 

Ata de reunião ordinária do Conselho Diretor (CD) do Ins�tuto de Ciências Biológicas (ICB), Universidade
Federal de Goiás, realizada no dia cinco de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h15min, por
videoconferência - Google Meet (meet.google.com/jzd-duhf-rhe). Devidamente constatado o quórum e
assinada a lista dos presentes (documento nº: 3093170, processo: 23070.041429/2022-42, o presidente,
Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Pedrino deu início à reunião para tratar dos seguintes pontos de pauta:
1. Aprovação da ata da reunião extraordinária de julho; 2. Mudança de localização de servidoras; 3. Turno
de 30 horas - Laces; 4. Processos e Projetos; 5. Informes; 6. Outros assuntos. O Prof. Renan Nunes Leles
pediu inclusão do ponto de pauta das vagas remanescentes do curso de Biomedicina. O Prof. Rones de
Deus Paranhos pediu inclusão do ponto de pauta da majoração de carga horária de disciplinas do Depto.
de Gené�ca e do Depto. de Ecologia. A inclusão das pautas no ponto de pauta de processos e projetos foi
aprovada pelos conselheiros e a pauta foi aprovada por 17 votos favoráveis, por unanimidade. 1)
aprovação da ata da reunião extraordinária de julho:  A seguir, passou à discussão da ata da reunião
ordinária de 22 de julho, que foi aprovada por 17 votos favoráveis, por unanimidade. 2) Mudança de
localização de servidoras: Dayane de Lima Oliveira (Centro de Aulas Prá�cas) e Mônica Sousa Campos
(DHisto). O Prof. Gustavo contextualizou o fato que mo�vou a troca de localização das servidoras, que foi
a no�ficação de gestação da servidora Mônica e a necessidade de afastá-la do local de trabalho insalubre.
Disse que recebeu a solicitação do DHisto e convocou uma reunião deste depto. com o CAP e com as
servidoras. Disse que restou deliberado nesta reunião conjunta que as servidoras alternarão suas
localizações, além de realizar a capacitação da Mônica para colaborar nas aulas prá�cas de outras
disciplinas, bem como da Dayane para atender o DHisto. A Prof.ª Mara Rúbia Marques disse que o DHisto
vê a troca com bons olhos. A mudança de localização foi aprovada por 22 votos favoráveis, por
unanimidade. 3) Implantação do Turno Con�nuo de 30 horas no LACES: Prof. Gustavo disse que o
ins�tuto é quem pleiteia a implantação do turno con�nuo, mas que a aprovação depende da análise de
uma comissão interna de avaliação. O Prof. Rones falou dos critérios de implantação de turno con�nuo,
que depende de anuência do conselho diretor, que o turno é de 12 horas ininterruptas de
funcionamento. A Diretora do LACES, Gabriela Silvério Bazílio, falou da natureza do LACES, que o
funcionamento ininterrupto já é caracterís�co do LACES devido à própria natureza de suas a�vidades e
que a implantação do turno con�nuo não implica apenas em reduzir a carga horária, mas em melhorar o
atendimento à comunidade e que no caso o horário de atendimento será ampliado em 04 (quatro) horas.
Disse que o processo que foi aberto para solicitar a implantação do turno con�nuo e que traz a demanda
a este CD para apreciação e deliberação. O Prof. Edson Ferreira Duarte ques�onou se o turno con�nuo é
para atendimento ao público externo. A Gabriela disse que sim e que a noção de público externo abrange
discentes e outros públicos. O Prof. Rones disse que a pergunta do Prof. Edson é muito per�nente, e que
o LACES tem esse traço de atender o público, externo, toda a comunidade, que o turno con�nuo prevê
avaliação e que não configura direito adquirido, podendo eventualmente retroagir ao regime de
funcionamento anterior, que pela resolução os discentes são categorizados enquanto público externo,
mas que Técnicos Administra�vos e Docentes não são assim considerados, e que o funcionamento deve
ser de 12 (doze) horas ininterruptas, não podendo deixar de funcionar por nenhum minuto.  A Gabriela
disse que o horário de funcionamento será das 07h30min até as 19h30min, sem fechar para horário de
almoço ou outros momentos. Após ampla discussão, foi aprovado com 19 votos, por unanimidade. O
Prof. Rones disse que outro pleito de implantação de turno con�no está em andamento, sendo elaborado
pela Coordenação dos Cursos de Graduação. 4) Processos e Projetos: a) Progressões e promoções: a)
Proc. 23070.039502/2022-16: Prof. Dr. DANIEL DE BRITO CÂNDIDO DA SILVA, do nível I para o nível II da
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classe  D (Associado); b)  Proc. 23070.034793/2022-56: Prof. Dr. MÁRIO ALMEIDA NETO, do nível III para
IV da classe D (Associado);  c) Proc. 23070.031807/2022-80: Prof. Dr. MARCOS JOSÉ DA SILVA do nível II
para III da classe  D (Associado); d)  Proc. 23070.015573/2022-23: Prof.ª Dr.ª LUCIANA ALVES DE
OLIVEIRA, do Nível IV da classe C (Adjunto) para o Nìvel I da classe D (Associado), e do Nível I para II da
classe C (Adjunto); e)  Proc. 23070.029781/2022-18: Prof.ª Dr.ª WALQUÍRIA ARRUDA, Promoção à Classe E
- Titular. Os processos de progressão e promoção foram aprovados (em bloco) por 21 votos favoráveis e
01 abstenção. b) Ad referendum: a) Proc. 23070.006854/2021-12: CAD de Promoção da Classe C
(Adjunto) para D (Associado), designação dos docentes WALTER RODRIGUES ALVARENGA (Presidente),
LETÍCIA DE ALMEIDA GONÇALVES, e CLEVER GOMES CARDOSO (Titulares), para comporem a Comissão de
Avaliação Docente - CAD, referente aos processos de Promoção da Classe de Professor Adjunto para a
Classe de Professor Associado, retroa�vo a 19/01/2021 e com vigência até 30/06/2022; b)  Proc.
23070.006854/2021-12: CAD de Promoção da Classe C (Adjunto) para D (Associado), designação dos
docentes WALTER RODRIGUES ALVARENGA (Presidente), LETÍCIA DE ALMEIDA GONÇALVES, e MOEMY
GOMES DE MORAES (Titulares), e LEE CHEN CHEN (Suplente), para comporem a Comissão de Avaliação
Docente - CAD, referente aos processos de Promoção da Classe de Professor Adjunto para a Classe de
Professor Associado, retroa�vo a 01/07/2022, com vigência até 30/06/2024. Os ad referendum foram
aprovados por 18 votos favoráveis, por unanimidade. c) Proc. 23070.007553/2021-06: Prof. Dr. DANIEL
BARBOSA DA SILVA, avaliação da chefia referente ao ano de 2021, aprovado por 18 votos favoráveis, por
unanimidade; d) Proc. 23070.038758/2022-14: Contrato de Par�lhamento de Titularidade de Tecnologia
e Outras Avenças entre a UFMG, a FAPEMIG e a UFG: os direitos de propriedade intelectual a serem
par�lhados foram ob�dos por meio de prévia parceria e colaboração das partes co�tulares na execução
do Projeto de Pesquisa in�tulado "DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE IN
VIVO DE SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS ANTIGLAUCOMATOSOS A PARTIR DE FILMES DE
QUITOSANA”, objeto do Termo de Outorga - Processo CDS APQ-01728-14 modalidade EDITAL 01/2014 -
DEMANDA UNIVERSAL da FAPEMIG, com aporte financeiro da FAPEMIG, tendo como coordenadores o
Prof. André Augusto Gomes Faraco, vinculado ao Departamento de Produtos Farmacêu�cos da Faculdade
de Farmácia da UFMG e o Professor Carlos Henrique de Castro, vinculado ao Ins�tuto de Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Goiás. (a execução do projeto previsto no Termo de Outorga da
FAPEMIG deu origem ao Pedido de Patente depositado junto ao Ins�tuto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI), aprovado por 20 votos favoráveis, por unanimidade. e) Parecer da Comissão de
Revalidação de Diplomas do Curso de Ciências Biológicas: o parecer foi pelo DEFERIMENTO TOTAL.
Requerente, Juan David Bayona Serrano, solicitou por meio da Plataforma Carolina Bori, em 11/05/2022,
a revalidação de diploma de curso superior, o qual lhe conferiu o �tulo de “Biólogo” expedido pela
“Universidad Industrial de Santander” na Colômbia. O parecer foi aprovado por 18 votos favoráveis, por
unanimidade. f) Majorações de carga horária: i)  Depto. De Gené�ca: 1.Códigos da disciplina - ICB 0752;
2. Nome da disciplina - TÓPICOS EM BIOLOGIA - “Conservação e uso de Recursos Gené�cos”; 3.
Professores - THANNYA NASCIMENTO SOARES E MARIANA PIRES DE CAMPOS TELLES; 4. Carga horária -
64h, com crédito de 64h à Prof.ª Thannya e 48h à Prof.ª Mariana; ii) Depto. De Gené�ca: 1.Códigos da
disciplina - ICB 0575; 2. Nome da disciplina - GENÉTICA HUMANA; 3. Professores - NADIA APARECIDA
BERGAMO E LUCILENE ARILHO RIBEIRO BICUDO; 4. Carga horária - 64h; iii) Depto. de Ecologia: Códigos
da disciplina: ICB0886 (nova matriz), ICB0193 (matriz an�ga); Docentes: Fausto Nomura, Guilherme
Henrique Silva de Freitas, Renato Bolson Dala Corte, Mário Almeida Neto. A Prof.ª Mara Rúbia Marques
perguntou se o DHisto deveria fazer isso agora, ou a cada semestre e o Prof. Rones respondeu que é a
cada semestre. Os pedidos de majoração foram aprovados por 19 votos favoráveis, e 04 abstenções. g) O
Prof. Renan passou à pauta das vagas remanescentes do curso de Biomedicina, que apresentou 06 por
baixa de matrícula e 08 por estudantes excluídos e expôs os mo�vos pelos quais apesar destes números o
curso tem a intenção de ofertar 0 (zero) vagas, pois no atual semestre, com o preenchimento de 100%
das vagas do curso ingressaram 64 alunos, e o curso de Biomedicina trabalha no limite da quan�dade de
alunos suportados pelas salas de aula do centro de aulas. A oferta de 0 (zero) vagas remanescentes para
o curso de Biomedicina foi aprovada por 19 votos favoráveis, por unanimidade. h) projetos de pesquisa:
Ad referendum: "Construção da base de dados taxonômica, de história natural e de distribuição para as
espécies da fauna com ocorrência para o Estado de Goiás: Subsídios para a elaboração da Lista Vermelha
– GO", Coord.: Prof. Dr. Fausto Nomura, prorrogação até 31/12/2023; Ad Referendum - "Conservação e
manejo gené�co de populações de muriqui Brachyteles spp. (Primates, Atelidae)", Coord.: Profa. Dra.
Mariana Pires de Campos Telles, de 01/07/2022 a 31/12/2025; "Sementes e inovação", Coord.: Prof. Dr.
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Edson Ferreira Duarte, de 30/07/2022 a 01/08/2027; “Desenvolvimento e caracterização de modelos
tumorais 3D in vitro para avaliação de novos agentes terapêu�cos e de sistemas carreadores de drogas”,
coord.: Profa. Dra. Lidia Andreu Guillo, prorrogação: 01/08/2022 a 31/12/2026; “EFEITOS DA CO-
EXPOSIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS E METAIS NO DESENVOLVIMENTO DE ANFÍBIOS”, Coord.: Profa. Dra.
Lucélia Gonçalves Vieira, de 01/07/2022 a 31/12/2025 - aprovados em bloco, com 19 votos favoráveis,
por unanimidade. i) projetos de extensão: Ad referendum - “A UFG NA OPERAÇÃO LOBO-GUARÁ DO
PROJETO RONDON”, coord.:  Prof. Dr. MICHEL MENDES, de 03/08/2022 a 03/08/2023; Ad referendum: “A
COMUNIDADE VAI À UFG PARA OBSERVAÇÃO E COMPREENSÃO DO CORPO HUMANO E ANIMAL”, coord.:
Prof.ª Dr.ª FABIANA RIBEIRO DA MATA, de 02/08/2022 a 02/08/2026 - aprovados em bloco, com 19 votos
favoráveis, por unanimidade. 5) Informes: a) Prof. Gustavo falou sobre as Avaliações Quan�ta�vas de
Adicional Ocupacional que estão sendo realizadas pelo SIASS/DASS e abriu espaço de discussão entre os
conselheiros; b) Prof. Rones falou sobre a reformulação de horários de aula do Ins�tuto de Física e as
adequações que terão de ser feitas pelo ICB; c) Prof. Rones Paranhos falou sobre as A�vidades de
divulgação cien�fica no ICB e do projeto de extensão que será formulado pelo Brunno para divulgação
das pesquisas realizadas no ICB; d) Prof. Rones falou sobre a Prof.ª Lucilene Arilho Ribeiro Bicudo (DGEN)
que foi contemplada num edital de uma empresa Sul Coreana especializada na pesquisa e
desenvolvimento de diagnós�co de doenças raras causadas por variantes gené�cas, o que inclui o
sequenciamento de 100 amostras de pacientes com análise e reanálise; e) Prof. Michel Mendes falou
sobre o  Projeto Rondon - Operação Lobo Guará, organizado pelo Ministério da Defesa em parceria com
municípios e ins�tuições de ensino superior, e estendeu o convite à comunidade do ICB; f) Parabenização
dos aniversariantes do mês de agosto; g) Visita da SEINFRA no dia 11/08/2022, a par�r das 10h, para
levantamento de pontos de alvenaria a fechar frestas para colaborar com o controle de infestações por
cupins; h) Prazo final para a reclassificação de documentos no SEI e outras orientações (até
31/08/2022); 6) Outros assuntos: a) Solicitação de Anuência da oferta da disciplina Bioquímica A (CH: 64
h teóricas), ICB0845, para o curso de Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia, aprovado por 20
votos favoráveis e 01 abstenção; Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Rafael
Côrtes Moura, redigi esta ata de reunião, que segue assinada pelo presidente e pelos/as conselheiros/as.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Cortes Moura, Coordenador Administra�vo, em
09/09/2022, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Pereira Franchi, Professor do Magistério
Superior, em 09/09/2022, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Karina Simões, Professor do Magistério Superior, em
09/09/2022, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Mello Gomes, Professor do Magistério Superior,
em 09/09/2022, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ina De Souza Nogueira, Professor do Magistério Superior,
em 09/09/2022, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Renata De Oliveira Dias, Professora do Magistério
Superior, em 09/09/2022, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Gabriela Silverio Bazilio, Biomédico, em 09/09/2022, às
13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3175297 e
o código CRC 518FED70.
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