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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ATA ICB 11/NOVEMBRO/2022

Ata de reunião ordinária do Conselho Diretor (CD) do Ins�tuto de Ciências Biológicas (ICB), Universidade Federal de Goiás, realizada no dia onze
de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00min, por videoconferência - Google Meet (meet.google.com/jzd-duhf-rhe).
Devidamente constatado o quórum e assinada a lista dos presentes (documento nº: 3324350, processo nº: 23070.058429/2022-81, o
presidente deste conselho, Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Pedrino deu início à reunião para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação das
atas da reunião ordinária de setembro e outubro; 2) Processos e Projetos; 3) Planos de Ensino; 4) Informes; 5) Outros assuntos. A pauta foi
aprovada (com a exclusão do terceiro ponto de pauta), por 20 votos favoráveis. Assim, passou-se à discussão do primeiro ponto. 1. Foi realizada
a aprovação das atas das reuniões ordinárias de setembro e outubro de 2022: após ampla discussão foi aprovado por 16 votos favoráveis e 2
abstenções. Foram discu�dos e aprovados os processos e projetos a seguir: 2. Processos e Projetos: Processos - Progressões - a) (proc. nº:
23070.058238/2022-10) - Parte(s) interessada(s): Prof. Dr. ANDRÉ H. FREIRIA DE OLIVEIRA, do Nível I para II da classe D (Associado) - Relator:
Favorável, aprovado por 20 votos favoráveis. b) (proc. nº: 23070.057871/2022-91) - Parte(s) interessada(s): Prof. Dr. CRISTINA DA COSTA
KREWER MASCIOLI do Nível I para II da classe D (Associado) - Relator: Favorável, aprovado por 20 votos favoráveis. Outros processos - c) (proc.
nº: 23070.064086/2021-11) - Parte(s) interessada(s): Prof. BRUNO OLIVEIRA DA SILVA DURAN, ad referendum: PLANO DE TRABALHO DA
MONITORIA – Complementar ao Edital PROGRAD nº. 330 de 11 de agosto de 2022, referente ao Projeto de Ensino: Ações de Ensino e
Aprendizagem em Histologia, Embriologia e Biologia Celular, aprovado por 19 votos favoráveis. d) (proc. nº: 23070.031808/2022-24) - Parte(s)
interessada(s): Prof.ª VIVIANE GIANLUPPI FERRO, "ad referendum: redistribuição da servidora Viviane Gianluppi Ferro, matrícula n°.
1678363/SIAPE, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) mediante contrapar�da do código de vaga nº 277518, referente ao
cargo de docente efe�vo, dedicação exclusiva, desocupado e livre de concurso público.", aprovado por 21 votos favoráveis; e) (proc. nº:
23070.058429/2022-81) - Parte(s) interessada(s): Prof. RENAN NUNES LELES & TAE BRUNNO ANDRÉ RUELA, ad referendum: indicação dos
nomes dos servidores RENAN NUNES LELES e BRUNNO ANDRÉ RUELA para composição da Comissão de Assuntos Estudan�s (CAE), pró-
tempore, e com data de início retroa�vo a 25 de agosto de 2022, aprovado por 22 votos favoráveis e 1 abstenção. f) (proc. nº:
23070.013757/2020-97) - Parte(s) interessada(s): DMORF, ad referendum: NÃO-PRORROGAÇÃO da validade do Concurso Público de Provas e
Títulos para o cargo de Professor no primeiro nível de vencimento da Classe A, de que trata o Edital de Condições Gerais nº 09/2020 e o Edital
específico n° 10/2020, na área de concentração: Anatomia Animal, realizado pela Unidade Acadêmica Ins�tuto de Ciências Biológicas, conforme
processo SEI nº 23070.013757/2020-97, aprovado por 20 votos favoráveis e 01 abstenção; g) (proc. nº: 23070.053102/2022-13) - Parte(s)
interessada(s): Prof. MAURO CUNHA XAVIER PINTO, proposta de Contrato de Co�tularidade e Outras Avenças (Documento SEI n.º 3223840),
bem como a minuta do Documento de Cessão (Documento SEI nº 3223847), entre a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal de
Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a : Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG - A CEDENTE cede e
transfere 4% (quatro por cento) de um total de 68% (sessenta e oito por cento) da sua cota-parte do Pedido de Patente depositado junto ao
Ins�tuto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o nº BR 10.2020.021141-2, in�tulada “INIBIDORES DOS TRANSPORTADORES DE PROLINA
COMO FÁRMACOS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS, NEUROLÓGICAS E NEURODEGENERATIVAS”, para a CESSIONÁRIA, em
caráter irrevogável, irretratável e a �tulo não oneroso, aprovado por 21 votos favoráveis; h) (proc. nº: 23070.059059/2022-08) - Parte(s)
interessada(s): DECOL/ICB, ad referendum: contratação de Prof. Subs�tuto por mais um ano, a par�r do fim do Contrato 183 (2865707), para
atender às demandas do Departamento de Ecologia do Ins�tuto de Ciências Biológicas referente aos semestres le�vos do ano de 2023,
decorrentes das remoções temporárias dos Professores Viviane Gianluppi Ferro e Adriano Sanches Melo, bem como do professor Rafael Dias
Loyola, que está afastado para integrar a equipe da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável como Diretor Cien�fico até 2025,
aprovado por 21 votos favoráveis; i) (proc. nº: 23070.067360/2021-04) - Parte(s) interessada(s): DECOL / Prof. Dr. GUILHERME HENRIQUE SILVA
DE FREITAS, ad referendum: o Plano de trabalho de monitoria (3318119) que des�na-se a descrição das a�vidades de monitoria propostas no
projeto de ensino “Monitoria, Departamento de Ecologia, ICB, UFG” e também o estabelecimento de critérios para a seleção dos estudantes dos
cursos de graduação para o desenvolvimento de a�vidades no período le�vo de 2022/2, Coordenador: Prof. Dr. Guilherme Henrique Silva de
Freitas, aprovado por 22 votos favoráveis; j) (proc. nº: 23070.009139/2022-12) - Parte(s) interessada(s): Prof.ª Dr.ª INA DE SOUZA NOGUEIRA, ad
referendum: data da defesa de memorial, com fins à obtenção de promoção à classe E - Titular, da Prof.ª Dr.ª INA DE SOUZA NOGUEIRA, para o
dia 21 de novembro de 2022, das 14 às 18h, aprovado por 20 votos favoráveis; k) (proc. nº: 23070.000178/2021-65) - Parte(s) interessada(s):
NDE Biomedicina, "Em resposta a solicitação do o�cio circular 76 da PROGRAD referente ao processo SEI 23070.000178/2021-65 que versa
sobre a Comissão de Interprofissionalidade dos Curso de Graduação na Área da Saúde da UFG, o Núcleo Docente Estruturante do curso de
Biomedicina aprovou em reunião a indicação dos seguintes nomes abaixo para integrar a comissão: Luciana Alves de Oliveira - membro;
Lucilene Arilho Ribeiro Bicudo - suplente". Aprovado por 18 votos favoráveis e  1 abstenção; l) (proc. nº: 23070.062041/2022-85) - Parte(s)
interessada(s): DBOT/ICB, Nova chefia do Depto. de Botânica - Chefe: Prof. Dr. HYRANDIR CABRAL DE MELO - Subchefe: Prof. Dr. FRANCIS JULIO
FAGUNDES LOPES, por um período de 2 anos a par�r de 09/11/2022. Foi levantada a questão pelo Prof. Renê Gonçalves da Silva Carneiro sobre
se a aprovação desse ponto de pauta na data de hoje fugiria aos trâmites normais, pois na úl�ma reunião do departamento o DBOT estava sem
chefia e foram tratados apenas pontos internos, não foi feito de fato o processo de escolha da nova chefia. A seguir,o Prof. Gustavo
contextualizar como a pauta veio para o CD, após ter sido no�ficado por um email do Prof. Edson Ferreira Duarte de que a eleição da nova
chefia do DBOT havia sido feita e contextualizou como se deu a saída da atual chefia do DBOT, na qual a diretoria passaria a responder
temporariamente pelo DBOT e que no dia 09/11 o Prof. Edson encaminhou um email informando que o depto. havia se reunido e que o Prof.
Hyrandir Cabral de Melo e Prof. Francis Júlio Fagundes Lopes haviam se pron�ficado a assumir a chefia do DBOT e que, nestes termos, gerou o
entendimento de que havia representa�vidade dentre os membros do depto. e que por isso caberia levar o ponto de pauta para o CD. O Prof.
Renê ressaltou que a reunião do dia 09 teve um tom de informalidade, pois o Prof. Edson e a Prof.ª Dalva já haviam abdicado da chefia e não
estavam mais na condição de chefes. O Prof. Gustavo concordou em re�rar o ponto de pauta, e fazer uma nova reunião na próxima semana com
o DBOT para formalizar a escolha. Nestes termos, mediante a concordância dos conselheiros presentes o ponto foi re�rado de pauta. Passou-se
em seguida à discussão e aprovação dos Projetos - a) de pesquisa, os quais após ampla discussão foram aprovados em bloco, por 20 votos
favoráveis, conforme tabela que segue:

Título Coordenador (a) Duração
Barreiras reprodu�vas e hibridização entre Pterodon pubescens Benth .) Benth . e P.
emarginatus Vog. (Fabaceae)

Prof.ª Dr.ª EDIVANI VILLARON
FRANCESCHINELLI 21/10/2022 a 01/10/2024
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"EFEITOS DO LEAP2, UM PEPTÍDEO ENDÓGENO AGONISTA INVERSO DO RECEPTOR
PARA GRELINA, SOBRE O BALANÇO HIDROELETROLÍTICO E O SISTEMA
CARDIOVASCULAR DE RATOS"

Prof. Dr. CARLOS HENRIQUE XAVIER
CUSTODIO 04/11/2022 a 31/12/2023

Preenchendo Lacunas da Biodiversidade no Estado de Goiás: modelagem espacial
para conservação e manejo do Cerrado. Prof.ª Dr.ª ROSANE GARCIA COLLEVATTI 03/10/2022 a 30/12/2024

e, b) de extensão, os quais foram aprovados em bloco, por 18 votos favoráveis, conforme a tabela a seguir:

Título Coordenador (a) Duração
"VI CURSO DE VERÃO EM GENÉTICA" Prof.ª Dr.ª JULIANA ALVES PARENTE ROCHA 17/10/2022 a 31/01/2023
ad referendum: "Implementação do Parque Municipal Maracanã - Iolane Prudente
Marques, Goiânia, Goiás" Prof. Dr. ARISTÔNIO MAGALHÃES TELES 01/12/2022 à 30/11/2027

ad referendum: "Consultoria em taxonomia da família Asteraceae no Brasil" Prof. Dr. ARISTÔNIO MAGALHÃES TELES 19/10/2022 a 19/10/2027
ad referendum: "Seminário - A pelEJA da pesquisa - inves�gações sobre o ensino
de ciências da natureza na educação de jovens e adultos" Prof. Dr. RONES DE DEUS PARANHOS 26/10/2022 a 28/10/2022

O ponto de pauta a seguir foi re�rado de pauta: 3) Planos de Ensino. Passou-se então aos 4) Informes; a)  o Prof. Gustavo reforçou o convite
para a Defesa de memorial da Prof.ª Ina, com fins à promoção à classe E - Titular, dia 21/11/2022, das 14 às 18h, presidência: Prof.ª Dr.ª Moemy
Gomes de Moraes; b) avisou sobre a Reunião sobre SICAD+ com o DCG, dia 18/11 às 09h na PROGRAD para tratar de inconsistências no novo
sistema e falou da importância de antecipar a resolução destes problemas para evitar maiores prejuízos futuros aos departamentos decorrentes
dessas inconsistências do SICAD+ quando for rodar novamente o modelo de vagas e que essas inconsistências já estão trazendo prejuízos às
progressões e promoções docentes. A Prof.ª Adda Daniela Echalar falou que tem que ser buscadas soluções defini�vas/ins�tucionais para este
novo sistema, não apenas medidas palea�vas; c) Apresentação do cronograma de férias de dezembro/2022 e a par�r de janeiro/2023: o Prof.
Gustavo reforçou com os conselheiros os problemas usuais na homologação de férias e pediu a estes para ajudarem a mul�plicar a informação
de que todo mês há um calendário de homologação de férias que quando se fecha, não tem como a direção homologar mais férias para o mês
seguinte. O Coordenador Administra�vo Rafael Côrtes Moura repassou orientações sobre o funcionamento dos calendários mensais de
homologação e sobre a ainda aberta possibilidade de se agendar/homologar férias para janeiro de 2023; O Prof. Gustavo recomendou que o
agendamento das férias seja realizado com sessenta dias de antecedência para se evitar problemas de homologação. d) Adicionais
Ocupacionais: o Prof. Gustavo apresentou atualizações sobre o tema. Respondeu à Prof.ª Luísa Gigante Carvalheiro que o exame médico
periódico não é obrigatório e não tem relação direta com a análise e/ou concessão de adicional de insalubridade e deu explicações adicionais.
Falou que está aguardando novidades sobre os procedimentos de inspeção para adicional ocupacional, que aguarda um o�cio da DASS sobre os
reagentes u�lizados no ICB e que foi informado pelo Prof. Jesiel que serão respeitados os acordos realizados na administração anterior e que em
decorrência da liminar vigente junto à Jus�ça Federal não serão feitos novos exames ou laudos para servidores que não queiram por enquanto,
apenas para os que abrirem por sua conta a solicitação no sistema; e) Podas das árvores: O Prof. Gustavo fez um agradecimento à SEINFRA pela
poda dos galhos de árvores que circundam os prédios do ICB, esclareceu sobre os problemas que as árvores geram na infraestrutura, sobretudo
nos telhados e que não se trata de corte indiscriminado de árvores, mas de podas estratégicas; f) Reforma dos laboratórios do Centro de Aulas
Prá�cas - CAP: o Prof. Gustavo falou sobre a inauguração dos espaços reformados do CAP que ocorrerá em dezembro, com homenagens a
professores do ins�tuto (cada laboratório do CAP recebeu o nome de um Professor do ins�tuto a �tulo de homenagem); g) O Prof. Gustavo
avisou os conselheiros sobre a reunião presencial na PROGRAD no dia 18/11 às 09h para tentar encontrar uma solução dos problemas de
importação do SIGAA para o SICAD+. Pediu a par�cipação de representantes dos chefes de departamentos/coordenações na reunião ou que
estes indicassem representantes para estarem na reunião. Falou que o problema não está somente no semestre 2 de 2022, mas também no
primeiro semestre. O Secretário da Coordenação de Graduação Samerson Aurélio Ramos de Santana disse que é importante que os
departamentos façam os relatos dos problemas que estão ocorrendo para serem levados à PROGRAD. h) Controles de acesso: o Prof. Gustavo
informou sobre os controles de acesso que já foram definidos. Falou que pode já implementar nos ICBs II, III, V e VI já pode iniciar o controle de
entrada através do crachá, mas que precisa conversar com os chefes do ICB-I, pois na planilha de consulta sobre o controle de acesso houveram
divergências. Falou também que o ICB-IV é um pouco mais complexo, pois além de abrigar o DEC, tem a Direção, Coordenação de Graduação,
Centros Acadêmicos, Centro de Aulas Prá�cas, Laboratórios, PIBIC, PIBID, entre vários atores que ele está tentando ouvir antes de ser tomada
uma decisão. A aluna Rebeca perguntou como se daria o acesso ao ICB-II de alunos externos cursando Iniciação Cien�fica. O Prof. Gustavo falou
que a decisão de implantação do controle de acesso já foi tomada pelos departamentos do ICB-II, apesar de não ter havido consenso entre
estes acerca dos horários de funcionamento do controle de acesso via crachá, que isso não afeta somentes quem faz iniciação cien�fica, mas
também alunos de mestrado ou doutorado fazendo disciplinas ou colaborações, que o sistema será implantado respeitando a decisão dos
blocos e posteriormente caso a medida se mostre inviável poderá ser feita uma reanálise, que ficou pactuado entre os chefes de departamento
do ICB-II que esses alunos (externos) terão de ser recepcionados pelos seus colegas de laboratório, e que em úl�ma instância estamos
respeitando a decisão departamental. A Prof.ª Karina Simões pediu o fechamento das portas do ICB-III com urgência e relatou ocorrências
recentes. Citou como exemplos o cachorro que entrou no laboratório de Anatomia Humana querendo pegar ossos, o qual �veram que re�rar do
prédio, e do transeunte que foi flagrado pela Prof.ª Fabiana filmando todos os laboratórios, alunos e cadáveres (a quem a Prof.ª Fabiana
abordou e fez com que ele apagasse as filmagens) e que é urgente fechar, senão teremos problemas maiores. O Prof. Gustavo falou que seria
feita uma campanha de conscien�zação nos próximos dias e antecedendo a implantação na semana seguinte. A Prof.ª Karina e a Prof.ª Mara
Rúbia Marques se dispuseram a fazer uma comunicação em massa de conscien�zação prévia antes da instalação. O coordenador do Centro de
Aulas Prá�cas, Pedro Ba�sta da Silva parabenizou a fala da Prof.ª Karina e fez um apelo aos estudantes para que orientem os seus colegas a não
trazerem cachorros que os acompanham para os prédios do CAP, nem os alimentarem dentro destes recintos, pois além de sujar o prédio estes
animais são vetores de parasitas e atrapalham o funcionamento ro�neiro destes espaços. i) O Prof. Carlos Henrique Xavier Custódio avisou aos
colegas que submeteram PQ, que o resultado já está disponível na Carlos Chagas. Em seguida, foram tratados: 5) Outros assuntos - a)
Reconhecimento da atlé�ca do curso de Ciências Biológicas - PREDADORA, como uma en�dade estudan�l: o Prof. Gustavo contextualizou a
importância da atlé�ca obter o reconhecimento como en�dade estudan�l para ter seu credenciamento junto à PRAE e cedeu a palavra à
discente Luiza Gabriela Chahini Barros de Carvalho Dias, atual secretária geral da Atlé�ca.  A discente Luiza agradeceu a oportunidade de poder
formalizar esse pedido no CD pois “é importante ter esse reconhecimento como en�dade do ins�tuto” para con�nuarem com seus projetos
sociais e espor�vos e falou das dificuldades atuais principalmente em relação aos treinos da Atlé�ca.  Após discussão o pedido de
reconhecimento foi aprovado por 20 votos favoráveis; b) (proc. nº: 23070.057192/2022-11) - Afastamento pós doutoral do Prof. Dr. CARLOS
HENRIQUE XAVIER CUSTÓDIO, para a UNESP-Araraquara por 5 meses, a par�r de 02/2023: o Prof. Carlos Henrique Xavier Custódio falou dos
pedidos de bolsa em editais que lhe foram concedidos: a) de pós-doutorado Sênior no edital do CNPq do ano passado, b) do Edital Universal
Faixa B, e em colaboração com grupo da UNESP; e c) para o Edital CONFAP/FAPEG/FAPESP. Falou que se trata de um período sabá�co, uma
missão de colaboração financiada como Pós-Doutorado na qual o acompanharão três mestrandos do seu grupo, que o departamento já
aprovou pois o impacto na carga horária será pequeno e fez explicações adicionais. Após ampla discussão foi aprovado por 21 votos favoráveis;
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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 Gustavo Rodrigues Pedrino, Diretor, em 16/01/2023, às 11:36, 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 Rafael Cortes Moura, Coordenador Administra�vo, em 16/01/2023, às 11:36, 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 Lucilene Arilho Ribeiro Bicudo, Professor do Magistério Superior, em 16/01/2023, às 16:59,
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 Carlos Henrique Xavier Custodio, Professor do Magistério Superior, em 16/01/2023, às 18:03,
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 Jeovana Marques Da Silva, Discente, em 17/01/2023, às 09:03, 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 Hyrandir Cabral De Melo, Professor do Magistério Superior, em 17/01/2023, às 09:19, 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 Renan Nunes Leles, Coordenador de Curso, em 17/01/2023, às 12:12, 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 Samerson Aurélio Ramos De Santana, Assistente em Administração, em 17/01/2023, às 13:24,
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 Paulo De Marco Júnior, Professor do Magistério Superior, em 18/01/2023, 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 3383325 e o código CRC 4623DD29.

Referência: Processo nº 23070.058429/2022-81 SEI nº 3383325
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