
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

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 vinte e

seis dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, iniciada às 15:13 horas, no  Campus da

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

Diretor do ICV e Presidente do Conselho de Unidade, Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai; o

Coordenador do Curso de Medicina, Prof. Dr. Emerson Ramos Lopes; a Chefe do Departamento

de Fisioterapia, Prof.ª Dr.ª Alessa Sin Singer Brugiolo; a Coordenadora do Curso de Fisioterapia,

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

Bertelli Ribeiro de Castro; a Coordenadora do Curso de Odontologia, Prof.ª Dr.ª Fernanda de

Oliveira  Bello  Corrêa;  a  Profª.  Drª.  Sibele  Nascimento  Aquino  substituindo  o  Chefe  do

Departamento  de  Odontologia, Prof.  Dr.  Hugo  Lemes  Carlo;  o  Chefe  do  Departamento  de

Educação Física, Prof. Dr. Pedro Henrique Berbert de Carvalho; o Prof. Dr. Ciro José Brito em

substituição  à  Coordenadora  do  Curso  de  Educação  Física,  Profª.  Drª.  Andréia  Cristiane

Carrenho Queiroz; o Coordenador do Curso de Nutrição, Prof. Dr. Leandro de Morais Cardoso;

os representantes  dos servidores Técnicos-Administrativos  em Educação,  Thaisa Netto Souza

Valente  Frossard,  Alessandro  Roberto  Rocha  e  Pedro  Vitor  Monteiro  de  Carvalho;  as

representantes discentes do Curso de Odontologia, Thais da Silva Alves e Lohara Campos de

Abreu Reis e o representante discente do Curso de Medicina, Marinilso Martins S. Marins. O Prof. Dr.

Ângelo Denadai iniciou a reunião saudando os Conselheiros do ICV e justificando a necessidade

da  realização  desta  2ª  reunião  do  Conselho, no  mês  de  setembro,  devido  às  urgências  das

demandas e fazendo a leitura da pauta. Sem objeções dos  Conselheiros, selecionou os pontos

conforme prioridade e sugeriu votação em bloco dos 04 primeiros assuntos da pauta:  Ponto 1-

Proc.  Nº  23071.016497/2016-15  (Promoção  na  carreira  da  docente  Gisele  Queiroz

Carvalho):  aprovação  de  processo  assinado  ad  referendum  pela  Vice  Diretora,  Dr.ª

Waneska  Alves,  no  dia  15/09/2016  e  encaminhado  ao  Departamento  de  Nutrição  para

demais trâmites na mesma data. Ponto 2- Aprovação do Plano Individual de Trabalho do

Prof. Eliseu Alddrighi Munchow assinado ad referendum em 20/09/2016 e encaminhado
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para demais trâmites no dia 20/09/2016. Ponto 3-Proc. Nº 23071017550/2016-03 (Adicional

de Insalubridade ou de Periculosidade):  aprovação do Plano Individual de Trabalho da

Prof.ª Sibele Nascimento Aquino assinado ad referendum em 20/09/2016 e encaminhado

para demais trâmites no dia 20/09/2016. Ponto 4- Alteração de Banca do Concurso Público

Nº 24/2016 – Concurso 91: Psicologia do Esporte, Esporte Coletivo, Estágio Obrigatório e

Trabalho de Conclusão de Curso da Educação Física. Colocados em regime de votação, os

quatro pontos foram aprovados por unanimidade. INFORMES: O diretor do ICV interrompeu a

pauta  para  esclarecer  um assunto  recorrente  na  pauta. 1)  Planos  Individuais  de  Trabalho

(PITs): O Prof. Ângelo declarou que, por não haver regras específicas quanto à tramitação de

demandas  no  Conselho,  nem  todo  processo  precisará passar  por  relatoria.  Por  esta  razão,

considerando a incapacidade da  Direção do ICV em avaliar todos os PIT encaminhados para

assinatura, foi proposto que estes sejam assinados ad referendum, desde que venham assinados

pelos  Chefes  dos Departamentos.  A  proposta  foi  colocada  em  votação  e  aprovada  por

unanimidade.  2) Requisições e processos de compras: Sobre as requisições e os processos de

compras alertou para que as autorizações e aprovações das requisições sejam acompanhadas,

uma  a  uma, pelos  requisitantes, para  que  nenhuma  se  perca.  E  lembrou  que  a  data  de

encerramento será até dia 28, quinta-feira.  3) Representação de docente do ICV na CSPA: O

Vice-Diretor do Campus,  Prof. Fábio Pieri,  pediu a palavra,  que foi concedida,  e destacou a

necessidade  de  escolha  de  01  servidor  para  compor  o  CSPA,  para  que  o  ICV  tenha

representatividade.  Ponto 5-  Distribuição de verbas para viagens e passagens (SCDP) no

Instituto de Ciências da Vida. Prof. Ângelo informou que as discussões a respeito das verbas de

capital e custeio, debatidas recentemente na instância do Conselho Gestor foram muito pesadas.

Além disso, mencionou que o Prof.  Dr.  Peterson Andrade já havia assinado vários PCDPs.  O

Prof. Ângelo declarou que vinha cobrando da  Reitoria a proposta de verba por mais de dois

meses  e,  somente  há  15  dias,  recebeu  a  informação.  Disse,  também,  que  a  Reitoria  está

desestruturada sobre a distribuição dos recursos de custeio, visto que houve uma demora grande

para dotação desses recursos na U.O. GV Saúde e que isso estava comprometendo os processos
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de requisições. Informou sobre um fato recentemente ocorrido na Reitoria, quando esteve com o

Pró-Reitor de Planejamento, o Sr. Eduardo Condé, a Coordenadora de Faturamento e Finanças,

Sra. Jucilene Melandre e o Secretário Geral da UFJF, Prof. Rodrigo Sousa Filho. Foi dito que

após todo o debate  no  Campus para se  chegar  a  um consenso em relação à  distribuição  de

recursos  de custeio  para Governador  Valadares,  receberam a notícia  que apenas  R$  300 mil

seriam disponibilizados, diferente dos R$ 1,6 milhões informados pela Reitoria. Nesta ocasião, o

Prof. Ângelo Denadai juntamente com os Profs. Fábio Pieri  e Denis Perdigão argumentaram

fortemente com a Reitoria para que fossem destinados os valores inicialmente informados, sob o

risco de se instaurar uma situação extremamente caótica no Campus GV, que pudesse acarretar

em paralização  dos  próximos  semestres  por  falta  de materiais  de consumo.  O Prof.  Ângelo

reiterou seu posicionamento de cobrar da  Reitoria  uma postura mais clara  sobre as questões

financeiras  do  Campus GV. O Prof. Ângelo recordou que, prevendo a situação de insegurança

financeira, já havia chamado os Chefes dos Departamentos para expor o cenário, informando que

sabia quanto o  Campus dispunha, mas não sabia como seria  a  distribuição.  O Prof.  Ângelo

informou  que  o  alerta  surtiu  efeito  visto  que  todos  os  departamentos  estão  entregando  as

requisições a tempo. Quanto ao SCDP, o Prof. Ângelo, disse que precisa estabelecer um critério

para  as  aprovações,  e  que  não  pode  continuar  autorizando  aleatoriamente.  Disse  que  se

encontrava em uma situação um tanto desconfortável, pelo fato de que o Prof. Peterson Andrade

já havia autorizado uma série de viagens de servidores e que constantemente estava recebendo

novas demandas. Expôs seu receio da verba não ser suficiente para custear os concursos públicos

e missões de trabalho que,  no seu entendimento, com base nos princípios  da  Administração

Pública, deveriam ser tratados como prioridade.  A Profª. Fernanda Bello questionou se para os

cinco concursos que serão realizados na Odontologia, as PCDPs serão aprovadas. Prof. Ângelo

afirmou que os concursos não poderão ser prejudicados pela falta de recursos. Falou que deverá

pedir  suplementação  quando superar  o  valor  disponível  e  solicitou  que  os  Chefes  façam as

solicitações o mais rápido possível. O Prof. Pedro Berbert perguntou como contornar a situação

quando precisar de aditivos após gastar a verba disponibilizada e disse que as verbas para os
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concursos deveriam sair do Campus e não do ICV. O Prof. Ângelo disse que será necessário uma

discussão muito objetiva com a Reitoria para podermos determinar o proporcional do recurso

para os departamentos do ICV. Disse que um dos pontos que irá levar para a Reitoria, é a questão

da verba de SCDP para este ano e para 2017. A Profª. Sandra Bertelli pede prazo para prever

requisição de SCDP. Prof. Ângelo fez o seguinte encaminhamento: aprovação incondicional de

pedidos diárias e passagens para os concursos públicos e para missões de trabalho. Se houver

sobra, deverá ser distribuído de acordo com o número de professores. A proposta foi aprovada

por unanimidade.  O Prof. Pedro sugeriu solicitar  uma estimativa por  Departamento para esta

demanda,  informando  quanto  irá  para  cada  Departamento  e  o  objetivo.  Prof.  Ângelo  se

prontificou em fazer um levantamento junto aos Departamentos para se estimar o gasto previsto.

Ainda  sobre  as  diárias  e  passagens,  expressou  seu  posicionamento  pessoal,  criticando  o

posicionamento de muitos servidores do Campus GV que depositam todas as expectativas de

obtenção de recursos para viagens nas verbas das Unidades. Lembrou a todos os presentes que

existem pelo menos outras cinco possibilidades de requisição de verbas para custeio de viagens

que não estão sendo utilizadas: 1) através de solicitação à PROPESQ; 2) auxílio individual via

FAPEMIG, 3)  auxílio  coletivo  via  FAPEMIG; 4) em projetos  de pesquisa na FAPEMIG, 5)

Através de programas de pós-graduação. Encaminhamento: a partir da presente data não aprova

mais viagens para congressos ou demandas similares, exceto concursos públicos e missões de

trabalho no Campus sede ou externas à UFJF. Foi solicitado aos Chefes de Departamento que até

a  5ª  feira  desta  semana  (29/09/2016),  fossem entregues  memorandos  impressos  informando

sobre a  demanda  de concursos  para  os departamentos.  A discussão  ainda  prosseguiu com o

questionamento  sobre  o  que  fazer  com o  recurso  caso  haja  algum resíduo. O  critério  para

concessão  dos  recursos  para  viagens  caso  haja  sobra  foi:  capacitações  técnicas  a  título  de

treinamento fora da Universidade, visita técnica para estudante, participação em evento técnico,

evento  científico  com  apresentação  de  trabalho,  congresso  sem  apresentação  de  trabalho.

Colocado em regime de votação,  aprovado por unanimidade.  Ponto 6:  Indicação  de nomes

para compor a Comissão de elaboração do Regimento do Conselho de Unidade do ICV.
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(Informação:  foi  indicada  na Ata  da  3ª  Reunião  Ordinária  do Conselho, realizada  em

06/07/2016, o nome da Professora Dr.ª Waneska Alves). Na presente reunião ficou indicado

para compor a comissão o Tae Pedro Victor Monteiro de Carvalho e o discente Marinilso Martins

S. Marins. Aberta a votação. Todos concordaram. Aprovados os nomes por unanimidade. Ponto

7: Discussão e análise dos documentos referentes à preceptoria da Medicina. Por sugestão da

Reitoria,  iniciou-se a indicação de um relator  e a indicada foi a Prof.ªAlessa Brugiolo.  Prof.

Ângelo iniciou o assunto informando sobre a sua importância para o curso de Medicina num

cenário de inexistência de Hospital Universitário em Governador Valadares, disse que a solução

para o curso de Medicina são as bolsas de preceptoria através do Programa de Desenvolvimento

da Preceptoria em Saúde - PRODEPS,  com oferta de bolsas de preceptoria no valor unitário

mensal de R$ 1.100,00. O Prof. Ângelo destacou, também, a importante participação do Prof.

Peterson que, quando esteve em reunião junto  à atual  Reitoria, para tratar de vários assuntos,

levou  esta  situação  e  conseguiu  um  andamento  favorável  sobre  as  bolsas  de  preceptoria.

Informou sobre a necessidade de se aprovar: 1) uma resolução sobre a concessão de bolsas de

preceptoria,  2) minuta de edital  e 3) termo de compromisso por parte do preceptor. Solicitou

então  a  leitura  do  parecer. A Profª.  Alessa  fez  a  exposição  do relato.  Prof.  Emerson  Lopes

explicou o andamento da preceptoria. O Prof. Ângelo agradeceu a colaboração e o empenho dos

professores Emerson e Alessa, por se disponibilizarem e pela agilidade que, em tão curto prazo,

resolverem os problemas deste parecer. Colocado em regime de votação, a documentação foi

aprovada por unanimidade com base no parecer da Prof.ª Alessa. Ponto 8: Indicação de nomes

para  compor  a  comissão  instituída  pelo  CONSU  para  avaliar  a  possibilidade  de

Federalização  do  Hospital  Municipal. Prof.  Emerson  manifestou  sua  extrema  indignação

diante ao descaso da  Reitoria anterior por não tramitar o processo referente à possibilidade de

federalização  do  Hospital  Municipal,  dizendo  que  este  documento  ficou  por  mais  de  ano

engavetado, sem o devido retorno e andamento por parte da Prefeitura, sendo que, no dia 23 de

agosto  de  2015,  em  reunião  com  a  Pró-Reitora, houve  um  compromisso  perante  a  gestão

municipal  de GV,  mas que não houve retorno nem  se  levou  o assunto  ao conhecimento  da
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comunidade. Além  disso,  naquela ocasião, o  cenário  político  era  bem  favorável.  Mas

infelizmente não deram nenhuma solução, e que existia o risco dos internatos começarem sem os

preceptores. Disse que um assunto de relevada importância, não teve a atenção das autoridades

competentes, o que mostrou ser um descaso perante a sociedade. O Prof. Ângelo disse que o

Reitor, Prof. Dr. Marcus David, assim que tomou conhecimento da situação, pediu prazo de três

meses.  Disse também,  que na reunião do mês de agosto, o Secretário  Geral  da UFJF, Prof.

Rodrigo de Souza Filho, em reunião do Conselho de Unidade do ICV, assumiu o erro e também

o  compromisso  de  dar  andamento  ao  caso.  Encaminhamento: Indicação  de nomes  para  a

comissão  de  preceptores, ficando  como titular o Prof.  Emerson  e  o  Prof.  Peterson e  como

suplente,  o  Prof.  Ângelo.  Em votação.  Aprovado por unanimidade.  Ponto 9:  Aprovação do

Regimento da Comissão Orientadora de Estágio. Encaminhamento: votação para indicação

do Prof Leandro Cardoso para avaliação dos  processos  dos cursos de Medicina e  Educação

Física. Aprovado por unanimidade.  Ponto 10:  Indicação de nomes para compor a comissão

setorial  da  CSPA (Comissão  Setorial  Própria  de  Avaliação): os  professores  Leandro  de

Morais Cardoso, do curso de Nutrição, e IvanildesVasconcelos Rodrigues, do curso de Farmácia,

apresentaram-se para  compor  a  comissão.  Eu,  Eliane  Rezende  Passos  do  Espírito  Santo,

Secretária Executiva, lavrei a presente ata. 

Presidente - Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai: 

Prof.ª Alessa Sin Singer Brugiolo: 

Prof. Ciro José Brito: 

Prof. Emerson Ramos Lopes: 

Prof.ª Fernanda de Oliveira Bello Corrêa: 

Prof. Leandro de Morais Cardoso: 

Prof. Pedro Henrique Berbert de Carvalho:

Prof.ª Sandra Bertelli Ribeiro de Castro: 

Prof.ª Sibele Nascimento Aquino: 

Prof.ª Vanessa Cardoso Silva: 
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Alessandro Roberto Rocha: 

Pedro Vitor Monteiro de Carvalho: 

Thaisa Netto Souza Valente Frossard: 

Lohara Campos de Abreu Reis: 

Marinilso Martins S. Marins: 

Thais da Silva Alves: 

Eliane rezende Passos do Espírito Santo:
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