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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE BIOLOGIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 31 dias do mês de maio do ano de 2019, às 14:30 horas, em segunda chamada, no auditório do
EDUCIÊNCIAS, campus UNIR, Porto Velho/RO, realizou-se a 237a Reunião do CONDEP-BIOLOGIA da
Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência da chefe do departamento, Rubiani de
Cassia Pago�o e com o comparecimento dos docentes Andreia Dias de Almeida, Leonir Santos de Souza,
Victor Mouzinho Sinelli, Elieth A. de Mesquita, Jaqueline M. Vasconcelos, Alexandre de Almeida e Silva,
Renita Frigeri, Tiago Luiz Kunz, Gean Carla S. Sganderla, dos conselheiros técnicos Angela Aparecida de
Souto e Silva, Jairo Ildelfonso G. Pineyro e conselheiros representantes discentes douglas H. Freitas (3o.
periodo), Ryan Lemos (1o. período) Elza Maria G. C. Ribeiro (4o período). Registradas as ausências
jus�ficadas dos conselheiros professores Antonio Laffayte, Carolina Doria, Maria Aurea, Mariluce
Messias: em disciplina de campo, assim como o servidor técnico Bruno; Marcela- licença gestante; Miguel
Sant´Anna e Narciso (afastamento para �tulação); Wanderley Bastos – banca de Pós-graduação; Ângelo
Gilberto – consulta fisioterapia, servidora Aline – Reunião PDI/UNIR. O Presidente iniciou os trabalhos
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior (processo SEI 9955891.000062/2019-11) e informando
as pautas da presente reunião: Pauta: 1- Informes; 2- Atualização do plano de capacitação docente do
Dbio; 3- Convite evento SESC; 4- aprovação de pareceres de projetos de pesquisa e extensão; 5-
Revalidação de diploma: Mauricio Castano processo SEI 99955891.000038/2019-82; 6- Autorização
para afastamento de sede; 7- Convalidação de monografias e estágios de pesquisa como componente
curricular; 8-Acertos necessários na grade de alunos da gradução; 9- Plano de ex�nção da grade an�ga
(Licenciatura E/OU Bacharelado em Ciências Biológicas); 10- Subs�tuição de membros do NDE
licenciatura; 11- Plano Estratégico do NCET (99955891.000020/2018-08 )-; 12- Aprovação de banca de
monografia. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões: a presidente apresentou ao
Condep os Informes (pauta 1): a) o SIGAA iniciou o funcionamento para a graduação dia 29/5. A chefe de
departamento, juntamente com a servidora Angela Souto irão agendar um treinamento para os
docentes. O servidor Alexandre, da DIRCA, irá ministrar treinamento para os representantes de turma e
demais discentes interessados, no dia 7 de junho, das 14 as 15 horas, no anfiteatro da biblioteca.  B) O
prof.Wanderley enviou documento informando que Referente aos matriculados em TCC/Monografia
2019-1 segue algumas informações: Temos 12 alunos matriculados no código: DCB00253 + 1 matriculado
no código: DCB00105, ambas as disciplinas no seu nome. Temos mais 2 discentes (Danilo e Murylo)
matriculados no código DCB00281 no nome da Profa. Lorena Soares., que será atualizado pela chefia de
departamento. Desses, Amanda Nonato dos Santos defendeu seu TCC no dia 29/04/2019 sendo
aprovada; Outros 5 discentes �veram suas solicitações de banca informadas pelos respec�vos
orientadores e serão apresentadas para consideração do condep em ponto de pauta específico. c) A
propesq solicita o atendimento do  PF/UNIR SEI(0127613) em relação ao interesse DBio em ações junto
ao INPA, denominando o (s) referido (s) projeto (s) de pesquisa nos autos como forma de demonstrar a
contrapar�da e juntar o respec�vo acordo de parceira. Os docentes com projetos de pesquisa em
vigência e em tramitação, deverão encaminhar ao Dbio, até dia 7 de junho os dados do projeto para que
a informação possa ser inserida no processo. d)Convite da SEDAM para par�cipar dia 17 de junho,
período matu�no, no auditório do Rondon Palace Hotel, na oficina de apresentação e discussão do plano
estadual de resíduos sólidos de Rondônia. O professor Victor irá representar o departamento. e)
renovação do contrato do estagiário Adolfo a par�r de 20/6, por mais 1 ano. Foi solicitado autorização no
sistema para que ele possa inserir documentos no SEI, mas sem autorização para tramitar processos. f)
Os NDEs e a vice-chefe de departamento par�ciparam da Oficina ofertada pela Procea e informa a
necessidade de adequação dos PPCs dos cursos a nova legislação.  Pauta 2- Atualização do plano de
capacitação docente do DBio: inclusão da área de Educação como área de interesse para �tulação de
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docentes do Dbio- aprovado; 3- Convite evento SESC - prof.Laffayete. O evento terá duração de um dia,
acontecerá em agosto e prevê a par�cipação de alunos como monitores de uma visita guiada pela cidade,
com visitação de “pontos turís�cos” na cidade, onde são encontradas espécimes de árvores da familia do
Ipê. Os par�cipantes receberão cer�ficado expedido pelo SESC. Aprovado; 4- aprovação de pareceres de
projetos de pesquisa e extensão: processo SEI 99955891.000081/2019-48 – “Encontro dos Pescadores
do Madeira” organizado pela ECOPORÉ e WCS/BRASIL em parceira com LABORATÓRIO DE ICTIOLOGIA E
PESCA/ LIP/UNIR, é uma ação do Projeto Ciência Cidadã para a Amazônia (PCCA) coordenado
pela Wildlife Conserva�on Society (WCS) . Parecerista: profa. Maria Aurea Pinheiro De Almeida Silveira-
aprovado; Processo SEI  99955891.000082/2019-92  - Relatório III SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS – EDUCIÊNCIA / UNIR . Parecerista: profa. Leonir
S.Souza- aprovado; 5- Revalidação de diploma: Mauricio Castano processo SEI 99955891.000038/2019-
82 – parecer do NDE do Bacharelado informa que após verificação da grade curricular com a carga
horária semanal de todas as disciplinas e a existência de projeto final, equivalente a monográfica, e
também verificou a compa�bilidade com conteúdo e carga horária do curso da ins�tuição e emite
parecer indicando a convalidação do diploma apesar do conteúdo programá�co das disciplinas não estar
devidamente auten�cado pela autoridade consular (ausência do selo porem existência de carimbo da
embaixada em cada folha). O Condep não aprova o parecer por não constar no processo todos os
documentos necessários segundo a legislação e o interessado deverá ser comunicado da deliberação
para ciência e providências para con�nuidade do processo, de acordo com os prazos legais. 6-
Autorização para afastamento de sede: a) par�cipação da profa. Maria Aurea Silveira no II Seminário de
Construção Cole�va de aprendizados e Conhecimentos do Programa Monitora que será realizado em
Brasília de 04 a 06 de junho de 2019. As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação serão
custeadas pelo ICMBIO; aprovado; b) Par�cipação do servidor BrunoBarros, colaborador técnico do
Programa MONITORA, para fazer parte da equipe técnica entre 24 e 28 de junho, conforme informações
con�das no Processo SEI 99955891.000085/2019-26.- aprovado; c) Par�cipação da servidora Aline
Andriolo no 2º Curso de Capacitação no MONITORA do subprograma Aquá�co Con�nental, a ser
realizado na semana de 24 a 28 de junho no PARNA Mapinguari, em Rondônia. Nesse curso a servidora
irá aprender técnicas de monitoramento de espécies de plantas e animais que serão u�lizadas em projeto
de extensão futuro com parceria com a profa. Áurea, responsável pela indicação do nome da servidora.
Os custos de hospedagem e alimentação é por conta do curso e o deslocamento as expensas da
interessada. Aprovado; d) Victor Mouzinho Spinelli: par�cipação do XXVII Congresso Brasileiro de
Fisiologia Vegetal, de 9 a 12 de junho, em Cuiabá (MT), onde apresentará trabalho. 7- Convalidação de
monografias e estágios de pesquisa como componente curricular  e não disciplina:- carga horaria
completa do componente para o aluno e definindo os orientadores como responsáveis pelos seus alunos.
O docente receberá pontuação por orientação realizada conforme regimento ins�tucional. Iniciar o
processo já neste semestre com monografia bacharelado (por questões de adequação técnica ficará
inviável alterar também para os estágios e monografia do curso an�go ainda neste semestre le�vo).
 Aprovado; 8-Acertos necessários na grade de alunos da gradução: inclusão de disciplinas: biologia
molecular- Jenifer Alves; alteração do código de disciplina monografia bacharelado (curso an�go)- Danilo
Geremia e Murilo; complementação de carga horária dos discentes- aprovado;  9- Plano de ex�nção da
grade an�ga (Licenciatura E/OU Bacharelado em Ciências Biológicas): foi realizada reunião da comissão
previamente determinada pelo Condep, com a presença da chefe e vice-chefe do departamento e a
funcionaria da DIRCA, sra. Lia, onde esta apresentou a Comissão sugestões de como sanar os problemas
oriundos das alterações de grade em 2015, por ocasião da divisão do curso an�go em dois cursos
dis�ntos, com grades curriculares específicas e disciplinas com carga horária inferior a disciplinas
ofertadas antes de 2015. As condutas sugeridas foram apresentadas ao CONDEP que, após sugestões e
ques�onamentos, foram indicadas para serem inseridas, pela Comissão, em um projeto de ex�nção de
grade curricular que será apresentado ao Condep, na reunião de junho. Ressaltou-se a necessidade de
deixar claro que o CONDEP reconhece as disciplinas ele�vas do curso novo como equivalentes a opta�vas
da grade an�ga.  10- Subs�tuição de membros do NDE licenciatura: devido ao afastamento das docentes
Leonir e Andreia para doutoramento, o Condep indica os nomes dos docentes Renita e Victor para a
recons�tuição do quadro do NDE da licenciatura, em subs�tuição ao nome das referidas conselheiras.
Adicionalmente, o Condep reforçou a necessidade do departamento se manifestar junto ao DRH
informando a necessidade da prorrogação do contrato do professor Victor, enfa�zandor que o concurso
foi solicitado para 2 anos prorrogáveis pelo mesmo período, uma vez que o mesmo foi contratado para
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subs�tuir o prof.Narcisio durante seu doutoramento na UNICAMPI. 11- Plano Estratégico do NCET
(99955891.000020/2018-08 ): O chefe relembrou que o processo está aberto no SEI para verificação
pelos conselheiros desde o final do ano de 2018 e que havia solicitado, via e-mail para a diretora do NCET
que fossem incluídas como a�vidades de interesse do departamento de biologia a implantação do
PPGReN. O Condep reconhece o plano estratégico apresentado; 12- Aprovação de banca de monografia:
Os discentes abaixo enviaram ao prof. Wanderleya monografia acompanhada de documento com
sugestão de banca, assinado por seus respec�vos orientadores, informando que defenderão antes do dia
15/07 e sugerindo os nomes para a banca que seguem abaixo: a- Hevelyn Plácido de Brito – Título do
TCC: Avaliação da sensibilidade da espécie Diaphanocypris meridiana ao cloreto de cobre. Orientador:
MSc. Diego Ferreira Gomes (diego.frgomes@gmail.com - Doutorando/IBCCF_UFRJ). Membros da banca:
Presidente MSc. Diego Ferreira Gomes e Prof. Dr. Angelo Gilberto Manza�o (UNIR – Titular); MSc. Taíse
Ferreira Vargas (Doutoranda/BIONORTE – Titular); Prof. Dr. Wanderley Rodrigues Bastos (UNIR –
Suplente). Previsão de defesa: 11/06/2019. Aprovado;  b- Caio Jeferson Rodrigues da Silva – Título do
TCC: Análise morfoanatomica e histoquímica de plantas da espécie Davilla lanosa Fraga & Stehmann.
Orientadora: Profa. Dra. Jaqueline Mar�ns Vasconcelos. Membros da banca: Preidente: Profa. Dra.
Jaqueline Mar�ns Vasconcelos;  Profa. Dra. Marcela Campanharo (UNIR – Titular); Dra. Larissa Fatarelli
Bento de Araújo (EMBRAPA-RO – Titular); Profa. Dra. Renita Betero Frigeri  (UNIR – Suplente). Previsão de
defesa: 12/06/2019. Aprovado. c- Andrielly Mayra Rufino dos Santos – Título: Análise da viabilidade de
sementes e vigor de plântulas de Stryphnodendron guianense (Abul.) Bent. Orientadora: Profa. Dra.
Renita Betero Frigeri. Membros da banca: Presidente: Profa. Dra. Renita Betero Frigeri; Profa. Dra.
Jaqueline Mar�ns Vasconcelos (UNIR – Titular); Prof. Dr. Victor Mouzinho Spinelli (UNIR – Titular); Prof.
MSc. Antonio Laffayete Pires da Silveira (UNIR – Suplente). Previsão de defesa: entre 20 e 27 de junho.
Aprovado; Os discentes Muriele Silva e Danilo Aureliano Almeida Geremia, enviaram previsão de banca
para 15/6 e 5/7, respec�vamente. Entretanto por não terem entregue a versão final da monografia o
Condep não avaliou a composição da banca sugerida. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrada a reunião, lavrando a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUIZ KUNZ, Docente, em 10/06/2019, às 18:41,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA DIAS DE ALMEIDA, Docente, em 10/06/2019, às
20:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JAQUELINE MARTINS VASCONCELOS, Docente, em
10/06/2019, às 21:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANGELA APARECIDA DE SOUTO SILVA, Técnica
Administra�va, em 11/06/2019, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBIANI DE CASSIA PAGOTTO, Chefe de Departamento,
em 11/06/2019, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEONIR SANTOS DE SOUZA, Docente, em 11/06/2019, às
11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENITA BETERO CORREA FRIGERI, Docente, em
11/06/2019, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por JAIRO ILDEFONSO GUIMARAES PINEYRO, Técnico
Administra�vo, em 11/06/2019, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DE ALMEIDA E SILVA, Docente, em
12/06/2019, às 19:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GEAN CARLA SILVA SGANDERLA, Docente, em
12/06/2019, às 23:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR MOUZINHO SPINELLI, Fiscal Subs�tuto, em
13/06/2019, às 22:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0151379 e
o código CRC 29CA100E.

Referência: Processo nº 99955891.000039/2019-27 SEI nº 0151379
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