
ATA  DA  DÉCIMA  REUNIÃO  (ORDINÁRIA)  DO  CONSELHO  DO  INSTITUTO  DE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA -
CAMPUS AVANÇADO DE GOVERNADOR VALADARES. Aos vinte e seis (26) dias do
mês de abril (04) de dois mil e dezessete (2017), às quatorze horas (14 h) , na sala 406,
na  Faculdade  Pitágoras,  reuniu-se  o  CONSELHO  DO  INSTITUTO  DE  CIÊNCIAS
SOCIAIS APLICADAS (doravante Consuni  -  ICSA),  sob a Presidência de seu Diretor,
professor Denis Alves Perdigão, contando com os seguintes participantes (Conselheiros):
Estiveram presentes: os Docentes - Adriano Freitas Azevedo, Anderson de Oliveira Reis,
Braulio  Magalhães  Santos,  Daniel  Mendes  Ribeiro,  Henrique  Almeida  de  Queiroz,
Kascilene Gonçalves Machado, Thiago Costa Soares e Vinícius de Azevedo Couto Firme;
presentes  também,  os representantes  dos  Técnicos-Administrativos  em  Educação,
Bethania Campos Guimarães Alves (relatora desta ata) e Elton Luiz Vidal Ferreira e Silva.
Registra-se, ainda, a presença do representante Discente,Guilherme Jacob de Oliveira.
Após saudar os presentes, o Presidente do Consuni, Denis Perdigão, passou a perfazer a
pauta, começando pelos Informes, a saber: que o funcionamento técnico de parecerista
docente,  por  sugestão  do  docente  Thiago,  será  em  sistema  de  rodízio.  Quanto  ao
orçamento,  Denis  subsidiou  os  Conselheiros  com  informações  técnicas  relativas  à
proporção de verbas repassadas ao Campus de Governador Valadares, também sobre a
questão de uma parte  ser  empenhada na construção no Bairro  Santa Rita,  outra em
compras, e que o custeio de 15 milhões estava contingenciado. Além disso, em função
dos altos aluguéis e o custo da energia elétrica, não se sabia até então quanto sobraria. O
Presidente repassou informe da Direção Geral  da UFJF-GV em relação à Criação de
Comissão  Orçamentária  do  Campus-GV,  com  representação  de  ambos  os  Institutos
(ICSA e  ICV),  e  que já  contava com duas inscrições de docentes,  sendo eles:  Nara
Carvalho (Direito) e Leonardo Lemos (Administração). Denis lembrou que haverá rodízio
de  membros  nas  comissões.  Mais  um  informe  dado  por  ele  foi  sobre  o  cálculo  de
professor  equivalente  adotado  pelo  MEC.  Já  sobre  a  proposta  para  distribuição  de
orçamento, ele explicitou que o Conselho Gestor juntamente com Conselho de Unidade
trabalhariam para organizarem a distribuição de recursos entre os departamentos. Denis
adentrou  os  seguintes  tópicos:  explicação  sobre  questões  da  doação  do  terreno  do
Campus com relação à licitude da aquisição; não renovação do contrato  da Univale com
a UFJF, com a possibilidade de o Departamento Básico do ICV se utilizar da estrutura da
Pitágoras;  ponderação  sobre  PIT-  ser  um  documento   essencial,  que  serve  de
mapeamento para a jornada de trabalho docente, com menção à Resolução 01/2015 do
Consu, sobre o PIT e controle de produtividade; e compra FAGV ter sido orçada em 11
milhões  de  reais.  Abordando  sobre  o  Projeto  de  Lei  protocolado  na  Câmara  dos
Deputados em Brasília, contemplando a criação da Universidade Federal de Governador
Valadares (UFGV), Denis notou que não houve Consulta Pública anteriormente ao Projeto
de  Lei,  e  observou  que  uma  possível  transição  de  UFJF  para  UFGV seria  tutelada.
Finalizando os informes, pontuou sobre a inclusão de pauta para a próxima reunião do
Consuni  da votação acerca da Resolução sobre a criação do colegiado do Curso de
Direito da UFJF- GV. Dando início à pauta, Denis passou a tratar dos seguintes assuntos
junto ao Consuni: Instauração de comissão para estabelecer critérios de promoção
para Professor Titular:  O Presidente do Consuni explicou a respeito da demanda de
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criação de Comissão para Promoção de Professor Titular, uma vez que se verificou uma
lacuna de critérios oriundos do CONSU para que os docentes do Instituto se orientassem.
Tendo, a  Comissão, como atribuições: estudar, definir e tabular as informações legais e
de critérios para promoção a Professor Titular, com o objetivo de se criar uma minuta. A
votação dessa proposta de criação de Comissão teve o seguinte resultado: aprovada por
unanimidade, com número de cinco membros indicados a posteriori pelos departamentos.
Instauração de comissão para criação e desenvolvimento do Estatuto ou Regimento
do ICSA:  Denis informou a respeito da necessidade de se criar uma comissão voltada
para o estudo e elaboração de minuta para a criação de Estatuto ou Regimento para o
ICSA, cujo padrão de composição seria: 5 (cinco) Docentes, 1 (um) Discente e 1 (um)
TAE, resultando em 7 membros no total. A criação da comissão com essa proporção de
membros teve o seguinte resultado de votação:  Aprovada por unanimidade.  Aprovação
de prestação de contas da Direção do ICSA (enviada, previamente à reunião, por e-
mail):  O Presidente do Consuni  fez exibição de arquivo com gestão orçamentaria  da
Direção  do  ICSA,  sendo  suas  partes:  Histórico  do  ICSA e  Histórico  de  evolução  de
liberação de recursos. Explicou que, sendo um capital maior que custeio, seria utilizado
para aquisição de equipamentos e software. Na sequência, Denis explicou a respeito da
plataforma CDC, material de consumo, material de escritório e sobre preço médio como
referência de cálculo. Informou, ainda, que o SIGA faz ajustes das alterações de saldo. O
Professor Thiago fez a sugestão de testagem de equipamentos. Informações de compra
de 30 computadores para laboratório de informática próprio.  Além de  Datashows para
salas  de  auditórios  e  aquisição  de  tablets  para  pesquisa  quantitativa  e  também
equipamentos para webconferência. O professor Thiago solicitou em momento posterior à
reunião,  detalhamento  dos  dados  e  também   fez  a  sugestão  de  testagem  de
equipamentos. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente do Consuni-ICSA  deu
por encerrada a reunião e, para constar, a presente ata foi lavrada por mim, Bethania
Campos Guimarães Alves, Secretária Executiva da Direção do ICSA, que, após lida e
aprovada, será assinada por todos os presentes. Governador Valadares, 26 de abril de
2017.
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