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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
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ATA da  6ª  reunião  ordinária  do  Conselho  de  Unidade  do  Instituto  de  Ciências  da  Vida  do

Campus Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF-GV, realizada

aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 13:00 horas, no Campus da Univale,

bloco  D4,  sala  04,  na  cidade  de  Governador  Valadares.  Estiveram  presentes:  o  Diretor  e

Presidente do Conselho de Unidade do ICV, Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai; a Vice-

Diretora do ICV, Prof.ª Waneska Alexandra Alves; o Chefe do Departamento de Ciências Básicas

da Vida, Prof. Marcelo Nagem Valério de Oliveira; representando a Chefe do Departamento de

Fisioterapia,  Prof.ª  Cristina Martins Coelho; a Coordenadora do Curso de Fisioterapia, Prof.ª

Vanessa Cardoso Silva; a Chefe do Departamento de Farmácia, Prof.ª Sandra Bertelli Ribeiro de

Castro;  a  Coordenadora  do  Curso  de  Farmácia,  Prof.ª  Regina  Gendzelevski  Kelmann;

representando a Chefe do Departamento de Nutrição, Prof.ª Clarice Lima Alvares da Silva; a

Coordenadora do Curso de Nutrição, Prof.ª Nízia Araújo Vieira Almeida; representando o Chefe

do  Departamento  de  Odontologia,  Prof.  Maurício  Malheiros  Badaró;  representando  a  Vice-

Coordenadora  em  exercício  do  Curso  de  Odontologia,  Prof.ª  Laisa  Araújo  Cortines  Laxe;

representando  o  Chefe  do  Departamento  de  Educação  Física,  Prof.  Bianca  Miarka;  a

Coordenadora do Curso de Educação Física, Prof.ª Meirele Rodrigues Inácio da Silva; o Chefe

do Departamento Medicina, Prof. Heder José Ribeiro; a Coordenadora do Curso de Medicina,

Prof.ª  Carina  Dantas  Ruiz  Magalhães;  a  Coordenadora  do  Programa  Multicêntrico  de  Pós-

graduação em Bioquímica e Biologia Molecular - PMBqBM, Prof.ª Cibele Velloso Rodrigues;

os  representantes  dos  servidores  Técnico-Administrativos  em Educação,  Alessandro  Roberto

Rocha,  Pedro Victor Monteiro de Carvalho e Roberto da Silva Lima. A representante discente da

classe dos discentes Isabela Figueiredo e Souza. Havendo quórum, o Prof. Dr. Ângelo Denadai

iniciou  a  reunião  saudando  os  presentes.  Apresentou  os  pontos  de  pauta  encaminhados

antecipadamente aos  Conselheiros,  os  pontos  1 e  2  que tratam de  aprovação  ad referendum

foram aprovados por unanimidade não havendo nenhuma discussão. O ponto 3 que tratava da
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aprovação de um processo do Departamento de Ciências Básicas da Vida referente à mudança de

regime  contratual  de  20  h  para  de  regime  40  h  dedicação  exclusiva  e  mais  3  outros  do

Departamento de Medicina, relativos à mudança de regime contratual mas de 20h para 40h não

DE, também foram aprovados por unanimidade. Depois foi solicitado pelo Prof. Heder Ribeiro a

inclusão do ponto 04 que tratava da aprovação do Processo nº 23071.013813/2017-88 referente à

abertura  de  concurso  público  para  Professor  da  Carreira  de  Magistério  Superior  área  de

conhecimento:  Psiquiatria  e  Semiologia  Médica  do  Departamento  de  Medicina.  Esta  é  uma

demanda do Departamento de Medicina que havia conseguido resgatar uma vaga que estava

retida em Juiz de Fora, e havia recebido a notícia poucos minutos antes da presente reunião por

contato telefônico com o Campus sede. Não existindo conflito de interesse o Prof. Ângelo fez a

proposta de encaminhamento estando apenas a aprovação condicionada à aprovação posterior em

Reunião Ordinária do Departamento de Medicina, sendo este ponto aprovado por unanimidade.

Houve  a  inclusão  do  Ponto  5:  referente  à  aprovação  do  Projeto  de  Criação  de  Mestrado

Acadêmico  em  Ciências  Aplicadas  à  Saúde,  sendo  esta  uma  demanda  pleiteada  pelo

Coordenador Acadêmico, o Professor Fábio Alessandro Piere, que não pôde estar presente por

estar em aula. O Prof. Alexandre Wesley Carvalho Barbosa do Departamento de Fisioterapia, que

participou da  elaboração proposta,  representou a  equipe  proponente.  Como ele  precisaria  se

ausentar, foi solicitado a antecipação da pauta. O pedido foi acatado por unanimidade. O ponto

que seria originariamente na pauta de número 4 foi renumerado devido a estes dois acréscimos

para  ponto  6  e  assim  sucessivamente.  A pauta  em  regime  de  votação  foi  aprovada  pelos

presentes. Ponto 1: Tópico A. Aprovação de Plano Individual de Trabalho (PIT) referente a

docente do Departamento de Fisioterapia: Laura Alves Cabral, assinado ad referendum no

dia 08/06/2017.  Tópico B.  Aprovação do Processo nº 23071.010085/2017-52 referente ao

requerimento de análise de riscos de insalubridade ou periculosidade. Aprovação do PIT de

interesse  de  Carlos  Alberto  Carranza  López.  Processo  assinado  ad  referendum  em
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07/06/2017. Ponto 2: Tópico A.  Aprovação do Processo nº 23071.011774/2017-84 assinado

ad referendum em 07/06/2017 referente à abertura de concurso público para Professor da

Carreira  de  Magistério  Superior  para  o  Departamento  de  Educação  Física.  Tópico  B.

Aprovação do Processo nº 23071.011773/2017-30 assinado  ad referendum em  07/06/2017

referente  à  abertura  de  concurso  público  para  Professor  da  Carreira  de  Magistério

Superior para o Departamento de Educação Física. Tópico C. Aprovação do Processo nº

23071.012296/2017-20  assinado  ad  referendum em  19/06/2017  referente  à  abertura  de

concurso público para Professor da Carreira de Magistério Superior para o Departamento

de  Medicina.  Tópico  D.  Aprovação  do  Processo  nº  23071.012291/2017-05  assinado  ad

referendum em 19/06/2017 referente  à  abertura de  concurso público  para Professor da

Carreira de Magistério Superior para o Departamento de Medicina. Tópico E. Aprovação

do Processo nº 23071.012292/2017-41 assinado  ad referendum em 19/06/2017 referente à

abertura de concurso público para Professor da Carreira de Magistério Superior para o

Departamento de  Medicina.  Tópico  F. Aprovação do Processo  nº  23071.012294/2017-31

assinado  ad  referendum em  19/06/2017  referente  à  abertura  de  concurso  público  para

Professor da Carreira de Magistério Superior para o Departamento de Medicina. Ponto 3:

Tópico A. Aprovação do Processo nº 23071.011159/2017-78 referente à mudança de regime

contratual da Professora Fabíola Alves do Reis, do Departamento de Ciências Básicas da

Vida.  Tópico B. Aprovação do Processo nº 23071.010797/2017-71 referente à mudança de

regime contratual da Professora Edilaine Márcia Fernandes Camargo, do Departamento

de  Medicina.  Tópico  C.  Aprovação  do  Processo  nº  23071.010941/2017-70  referente  à

mudança  de  regime  contratual  da  Professora  Carina  Dantas  Ruriz  Magalhães,  do

Departamento de Medicina.  Tópico D.  Aprovação do Processo nº 23071.010942/2017-14

referente  à  mudança  de  regime contratual  da Professor  Marcone  Magalhães  Filho,  do

Departamento de Medicina.  Tópico  E.  Aprovação do Processo nº  23071.010798/2017-16
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referente à mudança de regime contratual da Professor Jefferson Carlos de Farias Soares,

do Departamento de Medicina. P  onto 04: Aprovação do Processo nº 23071.013813/2017-88

referente  à  abertura  de  concurso  público  para  Professor  da  Carreira  de  Magistério

Superior  área  de  conhecimento:  Psiquiatria  e  Semiologia  Médica  do  Departamento  de

Medicina. Estes pontos foram aprovados por unanimidade. O Ponto 5 - Aprovação do processo

nº 23071.008296/2017-25 (Requerimento de criação do  Mestrado Acadêmico em Ciências

Aplicadas à Saúde). O processo está tramitando desde o ano passado em instâncias superiores.

Segundo o Prof. Alexandre Barbosa o APCN seguiu todo o trâmite estabelecido pelo Conselho

Setorial de Pós-Graduação da PROPP. Entretanto, o Prof. Alexandre informou que o documento

está parado há quase dois meses na PROPP sem haver nenhuma outra orientação por parte desta

Pró-Reitoria. Segundo o Prof. Ângelo Denadai, aparentemente houve um descuido por parte de

Juiz de Fora, de modo que o Conselho Setorial de Pós-Graduação não solicitou até o momento,

apreciação no Conselho de Unidade. Por provocação do Prof. Alexandre Barbosa, descobriu-se

que o processo estava parado no Conselho Setorial, mas que precisava de aprovação no CU-ICV.

Por esta razão, a inclusão da matéria como ponto de pauta. O Prof. Alexandre informou que o

processo já foi avaliado por 2 pareceristas externos, sendo um deles indicado pela Coordenação

da APCN e o outro pela Pró-Reitoria. Por isso pediu aprovação no conselho. A Profª. Cibele

enfatizou que o Programa de Pós-Graduação PMBqBM, que existe há aproximadamente 1,5 ano,

até a presente data não tem condições satisfatórias de funcionamento. Mencionou também que o

Instituto Ciências da Vida necessita valorizar a Pós-Graduação, para manter o corpo docente

produtivo. Por tal razão, solicitou apoio dos Conselheiros presentes e indagou se todos estão de

acordo com a  aprovação de mais  um Mestrado pois  além da PMBqBM, há  o Programa de

Mestrado  Profissional  em  Ensino  de  Biologia  (PROFIBIO)  que  fará  uma  seleção  agora.

Comunicou também que o Departamento de Educação Física está pleiteando um programa de

Mestrado. Neste sentido, a Profª Bianca Miarka em nome do Departamento de Educação Física
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pediu a palavra e enfatizou a importância da pesquisa. Ressaltou também a importância de se

apoiar  a  nova  demanda de  criação  de  mais  um mestrado  pois  tais  farão  do  Campus  GV o

diferencial  na região.  A Professora continuou o relato  mencionando que  o Departamento de

Educação Física, com a criação de um mestrado, terá mais financiamento, recursos para compra

de equipamentos e realização de simpósios. A Profª Bianca Miarka apoiou o relato da Professora

Cibele Velloso, pois a carência de apoio traz apreensão, mas ressaltou a importância de ter calma

ao se observar os processos, pois o Departamento de Educação Física usa a Pós-Graduação para

fazer práticas aplicadas para a graduação, sendo modelo de formação e “quanto maior nosso

investimento agora maior a nossa fatia do bolo no futuro”. O Prof. Alexandre Barbosa disse que

não tem como justificar a não atenção ao regimento, pegou a experiência dos demais e fez um

apelo para os demais docentes, pois o programa é bastante aberto na área interdisciplinar. O Prof.

Ângelo  Denadai  disse  que  é  orientação  da  Reitoria  num  contexto  de  transição  priorizar  a

graduação,  pois  o  ensino  é  mais  difícil  de  gerenciar  e  a  Pós-Graduação  goza  de  maior

flexibilidade para aprovar o novo calendário. A Prof.ª Clarice Lima, Sub-Chefe do Departamento

de Nutrição suscitou como o processo está parado em Juiz de Fora, se o mesmo teria como

retornar, pois não se sentia confortável em aprová-lo às cegas. A Prof.ª Cibele disse que é só em

agosto a data limite, havendo ainda tempo bastante para a tramitação. Indagou se vão compor o

processo  com as  cópias  ou  esperar  o  processo vir.  O Prof.  Ângelo  Denadai  questionou aos

Professores Cibele e Alexandre se existe alguma diretriz. O Prof. Alexandre Barbosa esclareceu

que tem que dar retorno destes processos em julho, para ingresso na Plataforma ainda este ano,

mais precisamente, na data final do 24 do presente mês. O Prof. Ângelo Denadai então sugeriu

aos presentes fazer uma Reunião Extraordinária. A Prof.ª Clarice Lima indagou quais os custos

ao ICV quando da aprovação de mais este mestrado, para saber como se posicionar em uma

votação. O Prof. Alexandre Barbosa disse que o maior empecilho para o ICV seriam os custos

financeiros e humanos para o instituto porque qualquer programa consome sala de aula, hora dos
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Professores,  o  programa entraria  na  divisão  de custeio  junto  aos  existentes.  Considerando a

dificuldade de se aprovar o projeto sem o projeto físico, o Prof. Ângelo Denadai sugeriu fazer

uma Reunião Extraordinária que foi acertada pelos presentes a ser realizada dia 17 deste mês às

14 h. Tal reunião será conduzida pela Prof.ª Waneska Alves uma vez que o Prof. Ângelo Denadai

estará de férias. Neste momento passou-se a decidir pela nomeação da Prof.ª Bianca Miarka do

Departamento de Educação Física para fazer a relatoria deste processo. A Professora manifestou

sua concordância,  sendo por  todos os  presentes  aceita  a  proposta  de nomeação de relatoria.

Restou acertado que diante da dificuldade de trazer o processo físico que se encontra no Campus

Sede, deliberou-se que a relatora trabalhasse com a cópia do processo, ficando acordado também

que o Prof. Alexandre Barbosa enviará o processo digitalizado, pois o mesmo tomara tal medida

preventiva antes de enviar o processo para Juiz de Fora. Ponto 6: Diretrizes para mudança da

UNIVALE para UNIPAC/PITÁGORAS: Tópico 1. Data prevista para Mudança. Tópico 2.

Recursos humanos envolvidos e atribuições. Tópico 3. Infraestrutura disponível. Tópico 4.

Compras básicas para funcionamento dos Laboratórios da UNIPAC. Tópico 5. Horário dos

cursos na estrutura UNIPAC/PITÁGORAS. Tópico 6. Definição de equipamentos a serem

alocados  no  Pitágoras.  Esclareceu-se  que  a  mudança  para  UNIPAC ainda  está  pendente  a

assinatura do contrato. Já a transferência para o Pitágoras está mais facilitada.  A respeito da

compra de bancadas, itens móveis para os laboratórios, o Prof. Ângelo Denadai com o auxílio do

servidor Juliano Rocha do Departamento de Farmácia, fizeram a identificação dos fornecedores

que já tinham modelo bancada móvel para pronta entrega. Relatou-se também que tiveram que

fazer este trabalho com muita pressa e estão há um mês envolvidos nesta empreitada. Os termos

de referência foram enviados no dia 04 de julho à COSUP. Chegaram à conclusão que o mínimo

para  o  orçamento  para  termos  os  laboratórios  funcionando  são  R$  870.000,00,  este  pacote

mínimo inclui  bancadas,  capela,  fogão e  geladeira.  Já  para o laboratório  de Anatomia  serão

dispendidos aproximadamente R$600.000,00, para aquisição de modelos, tanques e bonecos. A
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Reitoria já está ciente deste valor, da dotação. Está havendo atualmente um movimento para

tentar conseguir peças anatômicas cadavéricas com o Instituto Médico Legal (IML). Como está

difícil conseguir estas peças o Prof. Marcelo Nagem, do DCBV está tentando adquirir plataforma

digital  e comprar  modelos, que custam R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Ressalta-se

que o Campus conta apenas com 2 (dois) cadáveres em processo de dissecação e o problema do

anatômico afeta todos os cursos da área da saúde. Não houve tempo de trazer ao Conselho de

Unidade todas essas informações para serem debatidas porque demandaria muito tempo. Foi

informado que todos  os  gastos  referentes  à  mudança  terão  que sair  destes  R$20.000.000,00

(vinte milhões de reais), dinheiro este que a princípio seria para as obras. Tal assunto terá que ser

aprovado em reunião do Conselho Gestor, posteriormente. O Presidente do Conselho relata que

os recursos da lei orçamentária destinados a GV não estão chegando ao Campus, havendo perda

dos mesmos.  Um exemplo  foi  o  ocorrido em 2015,  quando perdemos  aproximadamente  R$

8.000.000,00 (oito milhões de reais) de capital que não foram utilizados nem para obra e nem

compra  de  equipamentos,  tendo  sido  recebido  apenas  R$600.000,00  (seiscentos  mil  reais),

demonstrando claramente a inexistência de transparência para com a utilização desses recursos

por  parte  do  Campus Sede.  Foi  abordado  pelo  Prof.  Ângelo  Denadai  que  os  problemas

enfrentados em relação aos laboratórios de técnica dietética são um desafio do ICV e não apenas

do  Departamento  de  Nutrição.  Informou-se  que  houve  tentativa  de  se  fazer  um  termo  de

cooperação técnica com o SENAC através do seu Diretor Luiz Argolo que a princípio estava

solícito, mas no final não se concretizou por conta da central do SENAC, sendo tal negativa

proferida pela regional de Belo Horizonte, consoante informado por e-mail pelo sr. Luiz Argolo.

Neste  ínterim  o  Prof.  Ângelo  relatou  que  conversou  com  a  Prof.ª  Sandra  Bertelli  do

Departamento de Farmácia pois a mesma também está fazendo a compra de itens similares ao

Departamento  de  Nutrição  como  a  compra  de  fogões.  A  Prof.ª  Sandra  Bertelli  sugeriu

compartilhar  com a Nutrição o laboratório  de Bromatologia  que ficará  situado na UNIPAC.
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Entretanto  ainda  não  foi  discutido  com  o  Departamento  a  distribuição  das  disciplinas  nos

laboratórios.  Inicialmente  o  laboratório  de  disciplinas  de  alimentos  como  enzimatologia,

laboratório de bromatologia e análises clínicas ficarão na UNIPAC. E no Pitágoras funcionarão

outras  disciplinas  do  Departamento  inclusive  a  ênfase  em  medicamentos.  Ademais  será

necessário estudar a questão da instalação do gás, bem como a logística da mudança e instalação

dos equipamentos por ser no 8º andar. A Profª. Nízia Araújo esteva à procura de lugares para

abrigar  o  laboratório  de  Técnica  Dietética  visitando  as  instalações  da  Nossa  Clínica  que  já

sinalizou que alugaria mas esbarra na impossibilidade atual de novos contratos de aluguel. Ela

esteve também no SENAI/SESI e descobriu ter o mesmo contrato de locação com a UNIPAC. O

Prof. Ângelo Denadai disse que o ICV reconhece os problemas que o Departamento de Nutrição

enfrentará quando da visita do MEC e está empenhado em dar solução ao problema, que vai

levar diretamente à Reitoria. Todavia está ciente de que toda locação envolve chamada pública e

a UFJF não consegue processar as chamadas públicas vigentes. A Prof.ª Clarice Lima disse que

pela legislação seria incompatível estabelecer laboratório de Técnicas Dietéticas juntamente com

o de  Bromatologia  da  Farmácia  pelo  fato  de  haver  no mesmo ambiente  a  manipulação e  o

consumo dos alimentos produzidos e a exposição destes a reagentes. O Prof. Ângelo Denadai

mencionou que há ainda a demanda de uma sala para o Departamento Educação Física e não dá

para contar que a UNIPAC vá ceder mais espaços particulares. Estão todos da Direção do ICV e

da Direção Geral empenhados em levar toda a estrutura que estava instalada na UNIVALE para o

PITÁGORAS/UNIPAC, transferindo as 55 (cinquenta e cinco) salas de aulas que ocupamos na

UNIVALE e os 27 (vinte  e sete)  laboratórios.  No tocante às salas de aula foi conseguido o

mesmo  número  no  PITÁGORAS/UNIPAC,  já  em  relação  aos  laboratórios  houve  um

enxugamento, não conseguimos o mesmo número para alocar todos os 27 laboratórios. Tópico 1.

Data prevista para Mudança. A data prevista para o início desta mudança é dia 14 (quatorze)

de agosto.  Tópico 2. Recursos humanos envolvidos e atribuições.  Serão contratados para a
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mudança funcionários terceirizados, mas para o trabalho de embalagem de materiais terá que ser

feito  pelos  Técnicos  Administrativos  em  Educação  (TAEs)  dos  respectivos  Departamentos

(incluindo os Técnicos de Laboratórios e Professores), pois estes funcionários terceirizados não

têm conhecimento técnico da particularidade dos materiais correndo risco muito grande de perda

de  equipamento,  durante  o  transporte  da  mudança,  se  os  materiais  não  estiverem  sido

corretamente embalados. A decisão de não contratar empresa de mudança especializada não foi

do ICV, que desde março está solicitando ao Campus Sede definições de como seria feito este

transporte, mas o mesmo disse que seria inviável fazer licitação e vai fornecer plásticos bolhas e

caixas para armazenamento dos equipamentos. O Prof. Ângelo Denadai disse que vai ser de

fundamental importância a atuação dos Chefes de Departamento junto ao corpo docente e TAEs

pois cada Departamento vai ter que fazer o seu inventário e que já foi enviado a relação de

materiais patrimoniados e os Departamentos terão que fazer a checagem destes itens. O Prof.

Peterson Marco de Oliveira Andrade Diretor Geral do  Campus GV criou 7 (sete) Grupos de

trabalho para que a discussão não fique polarizada e para que se tenha o controle de saída dos

equipamentos da UNIVALE, acompanhamento no transporte e controle de entrada destes nas

instalações da UNIPAC/PITÁGORAS e deu um prazo de até dia 07 do presente mês para que os

Departamentos indicassem nomes para cada Grupo de Trabalho. Para cada Grupo de Trabalho

foi definido um servidor central, o coordenador e foi lido na reunião pelo Prof. Ângelo Denadai

o  Ofício  Circular  Nº  02/2017  da  Direção  Geral  que  estabeleceu  quais  são  estes  Grupos  de

Trabalho e o servidor referência para cada um e estes serão listados a seguir: Grupo de Trabalho

1- Logística da mudança da Univale para as novas sedes,  referência: Gerente de Infraestrutura:

Marjory  Almeida  Santos;  o  Prof.  Ângelo  disse  que  deveria  ser  indicado  um  Técnico  de

Laboratório  para  trazer  detalhe específico deste  processo,  por  isso  o Departamento  Ciências

Básicas da Vida indicou a Técnica de Laboratório Graziella Regis Pereira e o Departamento de

Farmácia  indicou  o  Técnico  de  Laboratório  Juliano  Rocha  Pereira. Grupo  de  Trabalho  2-
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Logística operacional para as duas sedes do ICV durante o semestre letivo, referência: Gerência

de  Graduação:  Prof.ª  Sibele  Nascimento  Aquino;  neste  grupo foi  esclarecido  pelo  Professor

Ângelo Denadai seria uma atividade para depois que nos instalarmos, seria para fazer o trabalho

de otimização, trabalho de fiscalização, identificando os pontos de ociosidade que podem ser

melhorados. Participam também do mesmo o Administrador Alessandro Roberto Rocha; o Prof.

Renato Nery Soriano (indicação do DCBV para o Pitágoras);  a TAE Ana Maria  dos Santos

Moreira  (indicação  do  Departamento  de  Farmácia  para  o  PITÁGORAS);  o  TAE  Stephen

Procópio Rodrigues (indicado pelo Departamento de Educação Física para a UNIPAC) e o Vice-

Coordenador da Nutrição Leandro de Morais Cardoso para representar seu Departamento. Grupo

de  Trabalho  3  -  Logística  operacional  para  a  Sede  Administrativa,  referência:  Coordenação

Administrativa: Emílio Malfada Oliveira para o qual não houve indicações. Grupo de Trabalho

4– Mudança do Restaurante Universitário, referência: Gerência Administrativa –Ricardo Lorrane

Azevedo  Souza;  como recentemente  foram contratadas  duas  Nutricionistas  não  foi  indicado

pelos Departamentos nomes para este Grupo.  Grupo de Trabalho 5 - Regularização contratual

com as Instituições para o início das atividades nas novas sedes do ICV, referência: Direção

Geral/Coordenação/Gerência Administrativa – Emílio Malfada Oliveira, para o qual também não

houve  indicações.   Grupo  de  Trabalho  6  –  Estrutura  para  os  Programas  de  Pesquisa  e  Pós

Graduação,  referência: Coordenação Acadêmica  – Prof. Fábio Alessandro Pieri; foi indicada

pelo Programa  Multicêntrico  de  Pós-graduação  em Bioquímica  e  Biologia  Molecular  a  sua

Coordenadora  Prof.ª  Cibele  Velloso  Rodrigue;  pelo  Programa  de  Mestrado  Profissional  em

Ensino  de  Biologia  o  seu  Coordenador  Prof.  Antônio  Frederico  de  Freitas  Gomides  e  pelo

Departamento de Educação Física indicou o Prof. Pedro Henrique Berbert de Carvalho. Grupo

de  Trabalho 7  –  Estrutura  para  os  Cursos  no  Hospital  Municipal  de  Governador  Valadares,

referência:  Direção  Geral  –  Prof.  Peterson  Marco  de  Oliveira  Andrade;  foi  indicado  pelo

Departamento de Educação Física a Prof.ª Silvana Lopes Nogueira Lahr; pelo Departamento de
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Fisioterapia  o  Prof.  Cristino  Carneiro  Oliveira;  o  TAE  Hadson  Santiago  Sarias  pelo

Departamento de Medicina e Prof.ª Daniela Corrêa Ferreira pelo Departamento de Nutrição. A

Prof.ª  Clarice Lima disse que não concorda com a instituição de Comissões pois quando as

instituem, corre-se o risco de omissão, bem como entraves. A mesma indagou se não havia a

disponibilidade de TAE’s para integrarem estas Comissões ao argumento de que a Direção Geral

e os Institutos de Ciências da Vida (ICV) e Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) poderiam ter tal

infraestrutura administrativa já que ela como Professora se vê sobrecarregada para assumir a

demanda de participar dos Grupos de Trabalho; e acha injusto pois as atribuições que exerce

como Professora não tem substituto para suas funções. A mesma indagou ainda se não existem

restrições para os Servidores participarem de Comissões já que não estão no dia a dia exercendo

estas  funções  e  que  deveria  em cada  Grupo  de  Trabalho  ter  um conjunto  de  servidores  da

Direção  Geral.  Por  fim,  indagou  também se  a  participação  nestes  Grupos  de  Trabalho  não

caracterizaria desvio de função. O Prof. Ângelo Denadai esclareceu que não existe restrição para

participação de servidores em comissões. Disse que numa possível situação de paralisação, não

haveria  o  que  falar  de  sobrecarga,  já  que  não  haveriam  atividades  a  serem  executadas.

Argumentou também que por estarmos em uma situação calamitosa,  não temos outra  opção

senão contribuirmos conjuntamente com a mudança. A Prof.ª Waneska Alves discordou da Prof.ª

Clarice  Lima  alegando  que  tem consciência  que  a  Direção  Geral  do  Campus  é  frágil  e  os

servidores do ICV são os principais interessados nesta mudança. A mesma prosseguiu dizendo

que sem as Comissões corre o risco de ninguém se voluntariar para o trabalho que este não

ocorra, ou não seja executado da forma desejada pelos presentes; que a ideia dos Grupos de

Trabalho é dividir as tarefas e o Prof. Peterson já divulgou os mesmos que foram criados na

instância do Conselho Gestor tendo como ideia criar pontos de referência para que haja este

envolvimento. O TAE Alessandro Rocha informou que está a par do cronograma da mudança e

os integrantes da Direção estão praticamente em todos os Grupos de Trabalho. A representante
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do diretório acadêmico do Departamento de Nutrição Isabela Figueiredo e Souza disse que não

ter biblioteca nas instalações da UNIPAC é preocupante. O Administrador Alessandro esclareceu

que esta  decisão  não partiu  do  ICV mas  devido ao  fato  de não ter  sido  encontrado espaço

próximo  à  UNIPAC para  abrigá-la  e  na  UNIPAC  não  ter  espaço  de  sala  do  tamanho  que

comportasse uma. A Prof.ª Clarice Lima pontuou que está preocupada com a avaliação que o

MEC  fará  do  Departamento  de  Nutrição,  pois  sem  laboratório  de  Técnica  Dietética,  sem

biblioteca, sem Núcleo de Estudos das Pessoas Idosas - NEPI (o qual funciona atualmente no

mesmo  espaço  do  laboratório  de  Epidemiologia  Nutricional,  já  sinalizando  que  nas  novas

instalações  não haverá lugar  para ambos).  Assim,  diante  da situação destes  4 (quatro)  eixos

fundamentais,  muito  possivelmente  receberão  nota  insuficiente  dos  avaliadores  do  MEC.  A

professora relatou ainda que o MEC exige a biblioteca da instituição não servindo uma setorial

como foi sugerido pela Prof.ª Meirele Rodrigues e finalizou com uma projeção péssima para o

futuro  do curso. A Prof.ª  Nízia  Araújo disse que  esta  situação causa  extrema ansiedade nos

Chefes de Departamento e Coordenadores do curso de Nutrição e que já foi relatada toda esta

dificuldade enfrentada a todas as instâncias do nosso  Campus  avançado e ao  Campus Sede. O

Prof. Ângelo Denadai propôs uma reunião com a equipe técnica da Reitoria na semana de 10 a

14 deste mês na qual seria interessante a presença de representantes discentes, já que toda a

infraestrutura está no limite e não tem autonomia para fazer gestão de espaço. O Presidente do

Conselho informou que, na sua opinião, a UFJF cometeu uma grave falha política em atrasar o

pagamento do reconhecimento de dívida com a UNIVALE em 2016 e de não cultivar a relação

interinstitucional  que  hoje  culmina  de  forma extremamente  prejudicial  ao  ICV. Disse  que  a

intenção  da  UNIVALE  em não  renovar  o  aluguel  é  consequência  da  política  da  UFJF  em

Governador Valadares. Afirmou também que está fazendo reuniões específicas com os dirigentes

do  Departamento  de  Nutrição.  Tópico  3.  Infraestrutura  disponível.  Tópico  4.  Compras

básicas para funcionamento dos Laboratórios da UNIPAC. Os tópicos 3 e 4 do ponto 6 já
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foram mencionados.  Tópico 5. Horário dos cursos na estrutura UNIPAC/PITÁGORAS.  O

Prof. Marcelo Nagem está trabalhando com os horários. Tópico 6. Definição de equipamentos

a  serem  alocados  no  Pitágoras.  Os  Chefes  de  Departamento estão  avaliando  quais

equipamentos serão alocados na UNIPAC/PITÁGORAS e outros detalhes específicos com os

Grupos de Trabalho.  Po  nto 7:  Definição de Comissão para instituir a política de utilização

dos  laboratórios  multiusuários  de  pesquisa:  1)  Definição  da  política;  2)  Definição  de

Coordenadores.  Segundo  o  presidente  do  conselho,  a  mencionada  Comissão  traz  para  o

Conselho de Unidade a possibilidade de votar colegiadamente regras de uso destes laboratórios.

Disse  também que  tentou  prorrogar  o  prazo  do contrato  de  aluguel  com a  UNIVALE,  não

logrando êxito e que como dito anteriormente houve um grande esforço da Direção do ICV para

transpor o que existe hoje na UNIVALE para PITÁGORAS/UNIPAC, porém não conseguiram o

mesmo número de  laboratórios.  Como a Lei  de  Diretrizes  e  Bases  (LDB) preconiza que as

decisões  devem  ser  tomadas  de  forma  colegiadas,  o  trabalho  da  Comissão  será  tentar  não

comprometer os espaços multiusuários já que há problemas de limitação de espaço, além dos já

mencionados no curso de Nutrição. A Prof.ª Cibele Velloso questionou o fato do Prof. Ângelo

Denadai ter feito uma apresentação dos laboratórios contemplados na UNIPAC primeiramente

numa reunião  do  Conselho  Gestor  antes  de  passar  pelo  Conselho  de  Unidade,  mas  o  Prof.

Ângelo Denandai esclareceu que, conforme argumentado na reunião do Conselho Gestor, o que

ele fez foi apresentar uma proposta de referência, baseada nos 9 laboratórios exclusivos que o

ICV terá na UNIPAC e que a proposta deveria ser debatida com mais detalhes em uma comissão.

O  Prof.  Ângelo  enfatizou  que,  para  que  a  pauta  não  ficasse  travada,  era  necessário  que  a

discussão não prosseguisse no conselho, mas sim, na comissão, que por sua vez seria composta

por  um  representante  por  Departamento.  Ponto  8: Tópico  1. Solicitação  de  criação  da

secretaria do PMBqBM e lotação de Técnico Administrativo em Educação para a mesma

segundo o memorando 22/2017. Tópico 2. Solicitação de criação da secretaria do PROFBIO
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e lotação de Técnico Administrativo em Educação para o mesmo segundo o memorando

01/2017. Foi relatado pelo Prof. Ângelo que atualmente não tem disponibilidade de servidores

para estas Secretarias e que elas passarão a compor a fila de prioridade de TAEs que forem

chegando.  O TAE Pedro Carvalho sugeriu uma secretaria única com equipes multifuncionais

para as Pós-Graduações. Segundo o Prof. Ângelo o modelo de operacionalização não é razoável

ser definido agora e que existe a possibilidade embora remota de nas próximas alocações de

servidores de pelo menos um ser lotado para as Pós-Graduações e que a deliberação que se faz

agora é o reconhecimento que existem secretarias dependendo da chegada de servidores. Foi

aceito  por  unanimidade.  Ponto   9:  Definição de regras permanentes  para afastamento de

servidores do ICV. De acordo com o presidente, este ponto é de fundamental importância e

precisa de ser uniformizado para que a Direção do ICV possa ter critérios para aprovação dos

afastamentos  com  custo,  porque  em  determinados  períodos  do  ano,  faltam  recurso  para

restituição de inscrição de congresso, visita técnica, etc. E hoje não existem critérios para assinar

pedidos  de  afastamento,  pois  não  se  sabe  quanto  o  ICV dispõe  de  recursos  no  Sistema de

Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) já que não é informado por parte do  Campus sede

quando as dotações serão feitas e o valor da verba a ser repassado, o que dificulta o controle do

valor reservado para este fim. Ficou estabelecido pelos presentes que a liberação de recursos para

a concessão de diárias e  passagens,  no âmbito do ICV, obedecerá aos seguintes  critérios  de

prioridade: 1. Viagens de caráter administrativo, (ficou definido que consideram-se viagens de

caráter administrativo: convocações para participação em reuniões de Conselhos Setoriais  da

UFJF; reuniões específicas com a Reitoria/Pró-Reitorias; Fórum de Diretores; Custeio de diárias

e passagens com bancas examinadoras no ICV; Comissões de Avaliação; eventos de Capacitação

e Treinamento de Chefes/Coordenadores de Curso; eventos para capacitação de servidores, desde

que tragam benefícios diretos para o coletivo (quanto a este ponto, será solicitado a comprovação

de que a capacitação de fato trará benefícios para o coletivo, tendo o diretor a prerrogativa de
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negar o pedido caso as informações sejam insuficientes); 2. Viagens técnicas coletivas. Custeio

de diárias e passagens com palestrantes para realização de eventos do ICV no Campus GV;

3.  Viagens  coletivas  para eventos  científicos/extensão com apresentação de  trabalho; 4.

Viagens individuais para participação em eventos científicos/extensão com apresentação de

trabalho; 5.  Viagens para coleta de dados para projetos de pesquisa/extensão (desde que

comprovado por carta convite, com cronograma de trabalho). Também restou definido que

as solicitações de participação em eventos científicos/extensão sem apresentação de trabalhos

não serão autorizados pela direção do ICV. Esta proposta foi aprovada por unanimidade pelos

presentes. Estas regras vão respaldar a Direção do ICV em suas decisões e serão publicizadas por

resolução. O Prof. Ângelo Denadai disse que o que causa a confusão na gestão deste recurso é

que  a  UGR do  SCDP usa  outro  sistema diferente  do  SIGA.  Recentemente  o  Prof.  Ângelo

Denadai abriu processo solicitando a criação de UGR do ICV no sistema SCDP, mas a resposta

de Juiz de Fora foi que a criação da referida UGR depende da aprovação do organograma final

da UFJF. O Prof. Ângelo finalizou a reunião informando que  no dia 10 de julho haverá uma

Audiência Pública na Câmara Municipal com a presença do Secretário de Educação Superior do

MEC,  Prof.  Dr.  Paulo  Barone,  ocasião  na  qual  foi  prometido  o  anúncio  de  uma  verba  de

R$20.000.000,00  (vinte  milhões  de  reais)  para  a  UFJF  Campus GV  e  que  todos  estarão

convidados a participarem desta. Sem novas manifestações, o Prof. Dr. Ângelo Denadai encerrou

a reunião. Eu, Patrícia Andrade Gomes Lima, lavrei a presente ata.

Presidente - Prof. Ângelo Márcio Leite Denadai: ______________________________________

Prof.ª Waneska Alexandra Alves:___________________________________________________

Prof. ª Bianca Miarka: ___________________________________________________________ 

Prof.ª Carina Dantas Ruiz Magalhães: ______________________________________________

Prof. ª Cibele Velloso Rodrigues: __________________________________________________

Prof.ª Clarice Lima Alvares da Silva:________________________________________________
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Prof.ª Cristina Martins Coelho:_____________________________________________________

Prof. Heder José Ribeiro:_________________________________________________________

Prof. ª Laisa Araújo Cortines Laxe: _________________________________________________

Prof. Marcelo Nagem Valério de Oliveira:____________________________________________

Prof. Maurício Malheiros Badaró: __________________________________________________

Profª Meirele Rodrigues Inácio da Silva: ____________________________________________

Prof.ª Nízia Araújo Vieira Almeida:_________________________________________________

Prof.ª Regina Gendzelevski Kelmann:_______________________________________________

Prof.ª Sandra Bertelli Ribeiro de Castro:_____________________________________________

Prof.ª Vanessa Cardoso Silva:______________________________________________________

Alessandro Roberto Rocha: ___________________________________________________________

Patrícia Andrade Gomes Lima:_____________________________________________________

Pedro Victor Monteiro de Carvalho: ________________________________________________

Roberto da Silva Lima: __________________________________________________________

Isabela Figueiredo e Souza:  ______________________________________________________
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