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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE BIOLOGIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA. Aos
vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala EDUCIÊNCIA, no
campus da Universidade Federal de Rondônia, em convocação ordinária, às 14:00h em primeira chamada e
instalou-se o Colegiado do Departamento Acadêmico de Biologia com pontos de pauta: 1- Informes; A chefe
solicitou aos professores que enviassem a lista de seus estagiários e orientandos de TCC e que as Orientações
de Estágio e TCC, 2019 deverão ser inseridas no SIGAA  pela chefia do departamento; 2. Foi lembrado que a
relação de patrimônio deve ser entregue até o dia 30-09-2019; E que, os horários das aulas sejam cumpridos
para que não haja prejuízo nas aulas seguintes. 3. Foi sugerido que, todas as atividades desenvolvidas no
curso sejam inseridas no site para servir de divulgação. Iniciou-se a reunião sob a presidência da chefe de
departamento, Lorena Candice de Araújo Andrade, com a presença dos conselheiros do CONDEP de
Biologia, Marcela Campanharo; Osvanda Silva de Moura; Alexandre de Almeida e Silva; Carolina
Rodrigues da Costa Dória; Maria Manuela da Fonseca Moura; Rubiani de Cássia Pagotto; Renita Betero C.
Frigeri; Bruno Stefany Feitoza Barros; Igor Georgios Fotopoulos , Angelo Gilberto Manzatto; Victor
Mouzinho Spinelli; Jairo Ildefonso Guimarães Piñeyro; e os representantes discentes: Ana Paula Silva do
Nascimento; Kassio Henrique Aguiar de Carvalho; Elza Maria Gomes da Costa Ribeiro; Sophia Alves de
Assiz Sousa; Wesley Franco Oliveira Pego; Lucas Pereira Camargo; Emanuel Emílio Patrocínio Paes. Foram
registradas as ausências justificadas dos conselheiros: Andreia Dias de Almeida (afastamento Doutorado),
Narcisio da Costa Bigio (afastamento Doutorado); Leonir Santos de Souza (afastamento Doutorado); Gean
Carla S. Sganderla (afastamento Doutorado e Licença Gestante); Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira
(Saúde), Ângela Souto (Férias), Aline Andriolo (Férias). Deliberação dos pontos de pauta: 1º ponto - Na
reunião anterior, ficou definido que o departamento iria aproveitar um aprovado em outro concurso,
entretanto, com a possibilidade de abertura de um novo edital para contratação de professores, os
conselheiros definiram aguardar o edital. Para a deliberação sobre o código de vaga profa. Maria Manuela da
Fonseca Moura, os conselheiros votaram (16 votos a favor) para aguardar concurso em área Ciências
Biológicas 20000006, com exigência de doutorado na subárea 20200005 – Genética, sendo definidos os
seguintes pontos 1. Estrutura e biossíntese dos ácidos nucleicos. 2. Síntese proteica e regulação genica. 3. 
Mutação, reparo e genoma dinâmico. 4. Técnicas de manipulação dos ácidos nucleicos e suas aplicações para
sociedade. 5. Herança monogênica e sua base cromossômica.   6. Polimorfismos genéticos na espécie
humana. 7. Ligação, associação e mapeamento cromossômico. 8. Teorias evolutivas: comparação entre teoria
Sintética, Neutralista e Equilíbrio Pontuado. 9. Genética de Populações: comparação entre equilíbrio de
Hardy Weinberg, equilíbrio de Wright e efeito Wahlund. 10. Evolução dos genes e genomas. Portanto, diante
dessa decisão, a resposta sobre a intenção de reaproveitar os professores João Henrique Frota Cavalcanti e
Rudson Holanda, se torna inviável no momento. 2º ponto - Transferência do Centro interdepartamental
(CIBEBI) para o NCET. A profa. Maria Manuela da Fonseca Moura Sugeriu que Adriana Cristina da Silva
Nunes fosse a coordenadora e Elieth Afonso de Mesquita a vice coordenadora, os conselheiros
APROVARAM. 3º ponto - Solicitação de afastamento de docentes e técnicos: 1. Pedido de afastamento
da professora Carolina Rodrigues da Costa Dória durante os períodos: 08 e 09 de novembro no 1° Congresso
de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia da rede Bionorte. 23 a 27 de novembro (incluindo
deslocamento). Participação da Reunião Técnica 2nd Roundtable on Fisheries Assessments. Fisheries and
Aquaculture Department, FAO, Rome, Italy.  2. Pedido de afastamento do servidor  Jairo Ildefonso
Guimarães Piñeyro, no período de 31 de outubro a 03 de novembro de 2019, para auxiliar nas atividades de
campo do projeto “Avaliação da Capacidade de Suporte do Lago de Cujubim Grande para a Implantação da
Produção Intensiva de Espécies de Peixes Nativas, como Alternativa para o Melhoramento da Piscicultura no
Estado de Rondônia” para desempenhar as atividades relacionadas a identificação e taxonomia de peixe. 3.
Pedido de afastamento do professor Igor Georgios Fotopoulos no dia 07 de outubro de 2019, para participar
das avaliações dos relatórios PIBIC de orientandos na UNIR campus de Ji-Paraná. 4. Pedido de afastamento
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do professor Victor Mouzinho Spinelli por motivos pessoais no período de 02 a 04 de outubro de 2019. 5.
Pedido de afastamento da Professora Lorena Candice de Araújo Andrade para participação como membro da
Comissão Examinadora do concurso público para Professor Assistente da ESCOLA NORMAL SUPERIOR
da Universidade Estadual do Amazonas na área de “Licenciatura em ciências biológicas” do EDITAL
42/2019/UEA, no período de 14 a 18 de outubro de 2019 em Manaus - AM. O conselho APROVOU todos
os pedidos de afastamento.  4º ponto. Informações referente ao PPC Licenciatura Biologia (diminuição de
carga horária: 540 horas) para atender as exigências do Conselho de Biologia. A professora Osvanda
apresentou a proposta de reduzir carga horária de algumas disciplinas da grade curricular ao invés de excluir
disciplinas (Alterações de carga horária - Anexo). APROVADO. 5º ponto. Proposição de oferta das
disciplinas obrigatórias e eletivas para o período letivo 2020.1 (Anexo); Não havendo mais nenhuma pauta a
ser discutida, eu, Lorena Candice de Araújo Andrade, dei por encerrada a reunião colegiada as 16:44 horas,
lavrando a presente ata que após inserida no SEI, segue assinada por mim e demais membros presentes na
reunião.

Documento assinado eletronicamente por JAQUELINE MARTINS VASCONCELOS, Docente, em
04/10/2019, às 10:35, 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 LORENA CANDICE DE ARAUJO ANDRADE, Chefe de
Departamento, em 04/10/2019, às 12:21, 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, Docente, em 04/10/2019,
às 12:23, 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 MARIA MANUELA DA FONSECA MOURA, Docente, em
04/10/2019, às 16:38, 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
04/10/2019, às 17:49, 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
04/10/2019, 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 CAROLINA RODRIGUES DA COSTA DORIA, Docente, em
04/10/2019, às 19:14, 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 OSVANDA SILVA DE MOURA, Docente, em 05/10/2019, às
18:17, 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 MARCELA CAMPANHARO, Docente, em 07/10/2019, às
10:43, 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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