UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Ata da 2ª Reunião Ordinária da Congregação do
Instituto de Ciências Biológicas realizada no dia
11 de fevereiro de 2015.
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No dia onze de fevereiro de dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos, no auditório João Paulo
Mendes do Instituto de Ciências Biológicas, reuniu-se a Congregação do Instituto de Ciências
Biológicas, estando presentes a Diretora Adjunta Profa. Dra. RITA DE CÁSSIA MOUSINHO
RIBEIRO, presidindo a Reunião, e mais doze membros: Diretor da Faculdade de Biomedicina:
FRANCISCO ACÁCIO ALVES; Diretor da Faculdade de Biotecnologia: LUIZ GUILHERME DE
MACHADO DE MACEDO; Vice-Coordenador do Programa de Pós Graduação em Neurociências e
Biologia Celular: ANDERSON MANOEL HERCULANO DA SILVA; Coordenador do Programa de
Pós Graduação em Biologia dos Agentes Infecciosos e Parasitários: ADRIANO PENHA FURTADO;
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Análises Clínicas: JOSÉ ALEXANDRE LEMOS;
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Vice-Coordenadora do Programa
de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular: MARIA PAULA CRUZ SCHNEIDER;
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca: JUSSARA MORETTO
MARTINELLI LEMOS; Representantes do ICB no CONSEPE Titular: MOISÉS HAMOY e
Suplente VANESSA JOIA MELO; Representantes dos Técnico-Administrativos: FERNANDA
BRASIL DOS SANTOS LOBO e RAIMUNDO HOSANA NEGRÃO; Representante dos Docentes
do ICB: RAFAEL RODRIGUES LIMA; Ausentes com justificativa: Diretor Geral: EDMAR
TAVARES DA COSTA; Diretora da Faculdade de Ciências Biológicas: SHEILA COSTA
VILHENA PINHEIRO; Ausentes sem justificativa: Coordenador do Programa de Pós Graduação em
Zoologia: LEANDRO JUEN; Representante Discentes de Pós-Graduação; Representantes Discentes
dos Centros Acadêmicos CABIO, CABM e BIOTECNOLOGIA. A Presidente da Congregação,
Professora Rita de Cássia, iniciou a reunião e solicitou a aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária da
Congregação do ICB de 14 de janeiro de 2015 e da 1ª Reunião extraordinária do dia 23 de janeiro de
2015 que já havia sido enviada anteriormente por e-mail aos membros. Logo em seguida, a presidente
abriu o item: 1) COMUNICAÇÕES: a) A Profa Rita informou o recebimento da Portaria nº
5166/2014, a qual determinou a demissão da docente Sarita Borges de Faveri, ocorrida em
24/12/2014, nos termos do inciso II do artigo 132 da lei n. 8.112 de 11/12/1990 e por infringência ao
disposto no artigo 138 da mesma lei. A professora Rita esclareceu que, como já era de conhecimento
da Congregação, a professora Sarita não atendeu ao prazo para retorno às suas atividades junto ao
ICB, após o término de portaria de Cooperação técnica e férias, estando descoberta de qualquer
justificativa para suas faltas de fevereiro a dezembro de 2014. b) A Profa Rita comunicou a demora
na emissão do parecer da progressão funcional da Profa Valerie Sarpedonti, por parte da presidência
da comissão avaliadora. Na ocasião, após ampla discussão e relato, por parte dos membros da
congregação, de atrasos similares, foi sugerida e APROVADA por todos, a emissão de uma circular
estabelecendo: (i) a utilização do PIT impresso diretamente da plataforma SISPLAD (Proplan) como
comprovante de ensino em solicitações futuras de progressão funcional, para simplificar o processo
de avaliação da carga horária de ensino dos docentes por parte da banca, uma vez que no PIT gerado
pela plataforma SISPLAD já vai a informação de que o docente não apresenta inconsistências e (ii) o
prazo máximo de trinta (30) dias para a emissão de parecer por parte da banca examinadora. A
professora Rita ficou de buscar junto às instâncias competentes da UFPA orientação de que tipo de
medida pode ser tomada por parte da direção do ICB em casos de não cumprimento do prazo de 30
dias. O professor Anderson Herculano sugeriu que fosse criado um padrão de apresentação das
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documentações exigidas no processo para facilitar a emissão desse parecer. c) A Profa Rita
comunicou a Portaria nº 0276/2015 de Designação do Comitê de Ética em Pesquisa com Animais de
Experimentação (CEPAE) da UFPA. A Profa. Vanessa Jóia informou das inúmeras atividades
pendentes do comitê e que vai precisar do apoio de todos que manifestarem interesse em ajudar e
solicitou a inclusão de um link no site do ICB para o comitê contendo informações adicionais sobre o
CEPAE. O Prof. Moisés Hamoy informou do empenho dos membros do comitê em regularizar as
pendências, principalmente quanto às Atas, Pareceres e demais documentações, prevendo a visita da
fiscalização. O Prof. Anderson Herculano sugeriu que o comitê faça um esclarecimento à
comunidade científica do ICB para que os mesmos conheçam os procedimentos legais para a
pesquisa com animais. O Prof. Hamoy informou que terá uma página no portal da UFPA do comitê
de ética, com as legislações pertinentes, credenciamentos dos biotérios e esclarecimentos necessários
à comunidade científica. A Profa. Vanessa sugeriu a criação de um Fórum de discussão sobre a nova
legislação com animais no ICB e o Prof. Hamoy sugeriu um curso de manipulação de animais em
laboratórios. A criação do Fórum e do curso foi APROVADA por todos os presentes. d) A profa. Rita
informou da reunião do Reitor com a Direção do ICB e os coordenadores de pós-graduação, para
tratar sobre a construção do prédio de pós-graduação do ICB. Na reunião, o reitor relatou a
dificuldade financeira que a UFPa e demais universidades brasileiras enfrentarão este ano, mas
manteve o compromisso verbal de priorizar a construção do prédio e garantindo que o espaço outrora
ocupado pelo antigo prédio de Geologia, continuará destinado ao prédio de Pós-graduação do
Instituto. Na ocasião, foi sugerida pela Profa Jussara a colocação de uma faixa na frente do prédio
desocupado pela Geologia com os dizeres “Futuras instalações do Prédio de Pós-Graduação do ICB”,
o que foi APROVADO por todos. e) O Prof. Anderson Herculano divulgou a Semana do Cérebro, no
período de 16 a 20 de março, e esclareceu que os professores podem submeter propostas de
atividades para o evento. f) A Profa. Rita comunicou a eleição dos professores Maria Cristina
Espósito e Luciano Fogaça de Assis Montag para os cargos de coordenador e vice coordenador,
respectivamente, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia – PPGECO. 2) PROPOSIÇÕES: a)
A Profa. Rita propôs a indicação do terceiro membro para a composição da Câmara de Assuntos
Administrativos, juntamente com o servidor Raimundo Hosana e o prof. Rafael Lima, indicados na 1ª
reunião ordinária de 2015. O Prof. Anderson Herculano, se disponibilizou para assumir a função, o
que foi APROVADO por todos os presentes. b) O Prof. Luiz Guilherme apresentou uma nova
proposta de nomes para a Comissão Examinadora do concurso para o cargo de professor adjunto de
Biotecnologia Ambiental, uma vez que os professores anteriormente aprovados para a comissão
declinaram da participação em função de terem alunos e ex-alunos interessados em participar do
concurso. A nova listagem, APROVADA por todos, ficou assim constituída: 1. Andrea Kely Campos
Ribeiro dos Santos (ICB/UFPA); 2. Marli de Fátima Fiore (CENA/USP); 3. Luis Gustavo Carvalho
Pacheco (ICS/UFBA); 4. Maria Elena Crespo López (ICB/UFPA); 5. Luis Adriano Santos do
Nascimento (ICB/UFPA); 6. Geraldo Narciso da Rocha Filho (ICEN/UFPA); 7. Sidney Emanuel
Batista dos Santos (ICB/UFPA); 8. Hervé Louis Ghislain Rogez (ITEC/UFPA); 9. Marcelo de
Oliveira Lima (SAMAM/IEC); 10. Vasco Ariston de Carvalho Azevedo (ICB/UFMG). 3) ORDEM
DO DIA a) A professora Rita apresentou o processo do 3º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação
Técnico-Científico nº001/2004, entre Instituto Evandro Chagas e a UFPA, cujo objeto é a
prorrogação do Termo por mais 60(sessenta) meses, o qual foi APROVADO por todos. b) A profa.
Rita informou, por determinação da Proplan, sobre a Inconsistência da Carga Horária do Prof.
Rosildo Paiva no SISPLAD, durante o segundo semestre de 2014 e esclareceu sobre as demandas e as
compensações de Carga Horária dos professores. O prof. Rosildo compensou a carga horária de
ensino que faltou no segundo semestre de 2014, em função de não haver demanda de aulas para ele,
pela carga horária ministrada no primeiro semestre de 2014, o que foi acatado pela Proplan.
Esclareceu, ainda, que há um procedimento a ser seguido nesses casos: se o instituto não possui
demanda de turmas para um professor, a direção adjunta envia email a outros institutos
disponibilizando o professor para atender demandas similares, APENAS em caso de não haver
demanda, é possível fazer a compensação de horas de um semestre em outro. 4) CÂMARA DE
ENSINO: a) Parecer favorável ao Pedido de afastamento da Profa. Maria Luisa da Silva para
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realização de estágio pós-doutorado na Universidade de São Paulo pelo período de Março de 2015 a
fevereiro de 2015. APROVADO. 5) CÂMARA DE PESQUISA: a) Parecer favorável ao pedido de
alocação de 20 horas de carga horária semanal para o Professor JOÃO BENTO TORRES NETO
participar do projeto “O impacto do ambiente e das infecções sobre o curso temporal da da
neuroinflamação no hospedeiro adulto e senil: Alterações comportamentais e resposta imune em
estudos translacionais na Amazônia”, sob coordenação do Professor Cristovam Wanderley Picanço
Diniz. Vigência: Janeiro a dezembro de 2014. APROVADO. b) Parecer favorável ao Relatório final
do projeto “Determinação do potencial inibitório de liquens provenientes da Amazônia contra microorganismos patogênicos”, submetido pela Professora SHEYLA MARA DE ALMEIDA RIBEIRO,
referente ao período de janeiro a junho de 2014. APROVADO. c) Parecer favorável ao relatório final
do projeto “Expressão de proteínas de plantas em sistema bacteriano e estudos de resposta a estresses
abióticos e bióticos”, submetido pela Professora CLAUDIA REGINA BATISTA DE SOUZA,
referente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. APROVADO. d) Parecer favorável à
alocação de 20 horas de carga horária semanal para a Professora CLAUDIA REGINA BATISTA DE
SOUZA coordenar o projeto “Identificação de genes de resposta da mandioca (Manihol esculenta
Crantz) ao patógeno de podridão mole da raiz (Phytophthora drechsleri Tucker)”, pelo período de
janeiro de 2015 a fevereiro de 2017. APROVADO. e) Parecer favorável ao relatório final do projeto
“Influência da estrutura social na reprodução de fêmeas de catetos (Pecari tajacu)”, submetido pela
Professora DIVA ANELIE DE ARAÚJO GUIMARÃES, referente ao período de janeiro a dezembro
de 2014. APROVADO. f) Parecer favorável à concessão de 20 horas de carga horária semanal para a
Professora DIVA ANELIE DE ARAÚJO GUIMARÃES coordenar o projeto “Conservação de
recursos zoogenéticos: produção in vitro de embriões de Pecari tacaju”, pelo período de janeiro de
2015 a fevereiro de 2017. APROVADO. g) Parecer favorável ao relatório de Atividades do projeto
“Desenvolvimento e Avaliação da Eficiência da Armadilha para a captura de Adultos de Anopheles
daringi em Substituição a Coleta por Atração em Humanos. Financiado pelo Edital PRONEX – Rede
Malária FAPEMIG 2009”, submetido pela Professora IVONEIDE MARIA DA SILVA, referente ao
período de janeiro a dezembro de 2014. APROVADO. h) Parecer favorável à concessão de 20 horas
de carga horária semanal para a Professora IVONEIDE MARIA DA SILVA coordenar o projeto
“Diagnóstico da entomofauna de importância médico-veterinária da Unidade de Conservação
Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, Município de Marituba, Pará, Brasil”, pelo
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. APROVADO. i) Parecer favorável ao relatório de
pesquisa e prorrogação de carga horário 20 horas para a professora EDILENE OLIIVEIRA DA
SILVA coordenar o projeto “Projeto de cooperação Interinstitucional em Neurociências e Biologia
Celular em Modelos Experimentais de interesse da Região Amazônica”, pelo período de Setembro de
2014 até março de 2015. APROVADO. j) Parecer favorável ao relatório parcial e prorrogação de
carga horária 20 horas para a professora ISABEL ROSA CABRAL para coordenar o projeto “Maus
tratos contra crianças e adolescentes: Limites e possibilidades de atuação de profissionais de Saúde”,
pelo período de 12 meses. APROVADO. 6) CÂMARA DE EXTENSÃO: a) Parecer favorável ao
relatório do projeto “Diagnóstico da leishmaniose em animais domésticos de guarda responsável no
Estado do Pará”, referente ao período de março de 2014 a fevereiro de 2015, submetido pela
Professora DÉLIA CRISTINA FIGUEIREDO AGUIAR. APROVADO. b) Parecer favorável ao
pedido de renovação do projeto “Diagnóstico da leishmaniose em animais domésticos de guarda
responsável no Estado do Pará” pelo período de março de 2015 a fevereiro de 2016, com alocação de
20 horas de carga horária para a coordenadora, Professora DÉLIA CRISTINA FIGUEIREDO
AGUIAR. APROVADO. c) Parecer favorável ao relatório final do projeto “Monitoramento
Laboratorial dos Indivíduos Portadores de HIV/AIDS do Estado do Pará”, referente ao período de
janeiro de 2014 a dezembro de 2014, submetido pela Professora VANIA NAKAUTH AZEVEDO.
APROVADO. d) Parecer favorável à aprovação do projeto “Ações de Extensão no Acompanhamento
aos Pacientes Portadores de HIV/AIDS do Estado do Pará”, referente ao período de fevereiro de 2015
a Janeiro de 2016, submetido pela Professora VANIA NAKAUTH AZEVEDO ao Edital PIBEX
01/2015. APROVADO. e) Parecer favorável à aprovação do Projeto “Projeto de Extensão Amigo do
Diabético: Estratégias multidisciplinares de Educação em Saúde buscando melhorias na Qualidade de
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vida do paciente Diabético”. Referente ao período de Março de 2015 a Março de 2016. Submetido
pelo Professor MOISÉS HAMOY ao Edital PIBEX 01/2015. APROVADO. f) Parecer favorável à
aprovação do projeto “Escola Satélite: Estratégias multidisciplinares de consciência ambiental,
cidadania e saúde, favorecendo a integração Escola-Comunidade-Universidade”. Referente ao
período de Março de 2015 a Março de 2016. Submetido pela Professora VANESSA JÓIA DE
MELLO ao Edital PIBEX 01/2015. APROVADO. 7) PROGRESSÃO FUNCIONAL DE
DOCENTES: a) Parecer favorável à progressão funcional da docente VALERIE SARPEDONTI da
classe Adjunto III para Adjunto IV. APROVADO. b) Parecer favorável à progressão funcional da
docente MARIA AUXILIADORA PANTOJA FERREIRA da classe Associado II para Associado III.
APROVADO. c) Parecer favorável à progressão funcional da docente EDILENE OLIVEIRA DA
SILVA da classe Associado I para Associado II. APROVADO. d) Parecer favorável à progressão
funcional do docente GIVAGO DA SILVA SOUZA da classe Adjunto II para Adjunto III.
APROVADO. e) Parecer favorável à progressão funcional do docente EVONNILDO COSTA
GONÇALVES da classe Associado II para Associado III. APROVADO. 8) O QUE OCORRER: a)
A Profa. Rita colocou em discussão o pedido de revisão de parecer sobre a concessão de carga horária
para pesquisa do Professor Arno Rolf Hamel, encaminhado pelo referido professor em 21.10.2014.
Em função da particularidade do processo – o professor solicita carga horária de pesquisa estando
afastado da pesquisa há vários anos e atuando apenas na extensão (até 2012) e ensino – sugeriu uma
reunião da Câmara de Pesquisa para tratar especificamente da revisão da legislação pertinente sobre
alocação de carga horária no ICB, a qual foi APROVADA por todos e marcada para o dia 19/02/2014,
às 10 horas da manhã. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da
palavra, a Presidente deu por encerrada a presente reunião e eu, Wanessa Manfredi Calado, técnica
administrativa lotada na secretaria do ICB, lavrei a presente ATA que, após lida, discutida e aprovada
será assinada pelo Presidente e pelos membros da Congregação. Belém, onze de fevereiro de dois mil
e quinze.
Rita de Cássia Mousinho Ribeiro
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_______________________________
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_______________________________
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_______________________________
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_______________________________
José Alexandre Lemos
_______________________________
Maria Paula Cruz Schneider
_______________________________
Vanessa Joia Melo
_______________________________
Rafael Rodrigues Lima
_______________________________

