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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA 

 

Resolução no 07, de 01 de dezembro de 2017. 

 

O Presidente do Conselho de Unidade do Instituto de Ciências da Vida do Campus Governador Valadares, 

Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai, no uso de suas atribuições e competências legais estabelecidas pelo 

Estatuto Geral da UFJF, tendo em vista a deliberação em reunião ordinária de 01/12/2017, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Aprovar, mediante deliberação unânime do CU-ICV, o relatório parcial da Comissão de Avaliação 

da Política de Utilização dos Laboratórios do instituto, documentada através do MEMO03/2017 da referida 

comissão (Anexo). 

Art. 2º. Ficam aprovadas todas as diretrizes propostas no referido relatório. 

Art. 3º. Todas as tratativas de caráter administrativos ou infraestruturais, necessárias ao cumprimento das 

diretrizes aprovadas, dentro dos limites de competência da Direção do ICV, serão adotadas, visando a 

agilidade na liberação dos laboratórios.  

Art. 4º. A comissão continuará com suas atribuições até a conclusão dos trabalhos e apresentação de 

relatório final ao CU-ICV. 

Art. 5º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

Governador Valadares, 1º de Dezembro de 2017 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 Prof.º Dr.º Ângelo Márcio Leite Denadai  

Presidente do Instituto de Ciências da Vida 

 Universidade Federal de Juiz de Fora 

Campus Governador Valadares 
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 Memo 03/2017 

Governador Valadares, 8 de novembro de 2017. 

 

Para: Prof. Ângelo Marcio Denadai 
Diretor do Instituto Ciências da Vida – Universidade Federal de Juiz de Fora - 
Campus Governador Valadares 
 
 
De: Profa. Fabiola Galbiatti de Carvalho Carlo 
Presidente da Comissão para Instituir a Política de Utilização dos Laboratórios 
Multiusuários de Pesquisa 
 
 

Prezado Diretor, 

 

Venho por meio deste, em nome da Comissão para Instituir a Política de 

Utilização dos Laboratórios Multiusuários de Pesquisa – ICV/UFJF-GV, apresentar o 

relatório parcial de atividades da referida comissão, realizado até a presente data, 

referente às demandas apresentadas à comissão sobre a realocação dos laboratórios, 

ainda lotados na Univale, para os espaços a serem disponibilizados na UNIPAC com o 

intuito de solicitar a apreciação do mesmo em reunião do Conselho de Unidade do ICV.  

A presente comissão foi instituída pela Portaria n° 22, de 12 de julho de 2017, 

do ICV e é formada pelos seguintes servidores: Prof. Girley Francisco Machado de 

Assis, SIAPE 1783790 (representando o Departamento de Ciências Básicas da Vida e 

o Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia); Prof. Cristiano Diniz da 

Silva, SIAPE 2154350 (representando o Departamento de Educação Física); Prof.ª 

Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, SIAPE 3862978 (representando o Departamento de 

Farmácia);  Prof. Héder José Ribeiro, SIAPE 2006356 (representando o Departamento 

de Medicina); Professoras Maria Anete Santana Valente, SIAPE 1552263 e Clarice Lima 

Álvares da Silva, SIAPE 2068006 (representando o Departamento de Nutrição); Prof.ª 

Fabíola Galbiatti de Carvalho Carlo, SIAPE 1827375 (representando o Departamento 

de Odontologia) e Prof.ª Cibele Velloso Rodrigues, SIAPE 0320072 (representando o 

Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular). A 

direção do ICV, primeiramente, apresentou à comissão os laboratórios que estão ainda  

lotados na Univale, mas que necessitam de realocação nos espaços a serem 

disponibilizados pela UNIPAC, os quais são: 1. Multiusuário de Físico-química de 
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Fluidos; 2. Multiusuário de Biologia Celular e Molecular; 3. Multiusuário de Imunologia; 

4. Multiusuário de Microbiologia; 5. Multiusuário de Patologia e Parasitologia; 6. 

Laboratório de ensino destinado à área de alimentos (Curso de Farmácia); 7. 

Laboratório de ensino destinado à área de Análises clínicas (Curso de Farmácia); 8.  

Laboratório de ensino de Técnicas Dietéticas (Curso de Nutrição) e 9. Laboratório de 

ensino de Avaliação e Educação Nutricional (Curso de Nutrição). Os laboratórios 

multiusuários supracitados apresentam atividades de pesquisa em andamento com 

financiamento por agências de fomento, e com envolvimento de alunos de graduação e 

pós-graduação; equipamentos de pesquisa já adquiridos e em funcionamento; e 

possuem vínculo com Programas de Pós-Graduação stricto sensu. Os laboratórios de 

ensino dos Cursos de Farmácia e Nutrição não puderam ser instalados no Pitágoras, e 

necessitam de espaço para as atividades das disciplinas de graduação vinculadas. 

Nesta ocasião, também foi relatado à comissão, que de acordo com o contrato da 

UNIPAC, existem dez espaços para serem utilizados como laboratórios: sete 

laboratórios com 60 m2 e dois laboratórios com 50 m2 localizados no 8o. andar; e um 

laboratório no primeiro andar (sala 117) medindo aproximadamente 60 m2.  

As reuniões da comissão foram realizadas para estudo e análise destas 

demandas, trazidas pela direção do ICV e de outras levantadas pelos Departamentos, 

especialmente o Departamento de Farmácia e o de Odontologia, as quais foram 

principalmente relacionadas a existência de equipamentos adquiridos via projetos de 

pesquisa financiados por agência de fomento sem possuírem local de instalação e com 

solicitação prévia já realizada à Direção do Campus. Após análise das demandas, a 

sugestão de projeção de distribuição dos referidos laboratórios nos espaços 

disponibilizados na UNIPAC, realizada por esta comissão, segue descrita a seguir: 

1. Nos sete espaços de 60 m2 no 8o. andar podem ser lotados os laboratórios: 

Multiusuário de Físico-química de Fluidos, Multiusuário de Biologia Celular e Molecular, 

Multiusuário de Imunologia, Ensino destinado à área de alimentos (Curso de Farmácia), 

Ensino destinado à área de Análises clínicas (Curso de Farmácia), Ensino de Técnicas 

Dietéticas (Curso de Nutrição) e Ensino de Avaliação e Educação Nutricional (Curso de 

Nutrição); 

2. Nos dois espaços de 50 m2 podem ser lotados o laboratório Multiusuário de 

Parasitologia e o laboratório Multiusuário de Patologia, sendo que este último dividirá o 

espaço com o laboratório de Odontologia;  
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3. No laboratório no primeiro andar (sala 117) pode ser lotado o laboratório 

Multiusuário de Microbiologia.  

Durante as reuniões, a presente comissão também levantou demandas 

estruturais necessárias para o adequado funcionamento dos laboratórios, as quais 

foram encaminhadas à Direção do ICV solicitando encaminhamento à Direção do 

Campus.  

Sendo assim, após a apreciação deste relatório em Conselho de Unidade do 

ICV, a comissão continuará com suas atribuições e atividades vinculadas, 

principalmente voltadas às políticas de uso dos laboratórios. 

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________ 

Profa. Fabiola Galbiatti de Carvalho Carlo  
SIAPE 1827375 

Presidente da Comissão 
 

 


