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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

ATA da reunião extraordinária 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 doze dias do mês de julho de dois mil e

dezesseis,  tendo início às 15:10 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; a Vice-Diretora do ICV Prof.ª Dr.ª Waneska Alexandra Alves; o Magnífico Reitor Marcus Vinícius

David, o Pró-reitor de Infraestrutura e Gestão, Prof. Drº Macos Tanure Sanábio e o Secretário Geral,  Prof. Drº

Rodrigo de Souza Filho, o Chefe de Departamento de Ciências Básicas da Vida, Prof. Dr. Marcelo Nagem Valério

de Oliveira;  o Chefe de Departamento de Medicina,  Prof.  Dr. Heder  José Ribeiro;  o Coordenador  do curso de

Medicina, Emerson Ramos; a Sub-Chefe de Departamento de Fisioterapia, Profª. Dra. Alessa Sin Singer Brugiolo; a

Profª. Erica Delfilipo, em substituição a coordenadora  do curso de Fisioterapia; a Sub-Chefe de Departamento de

Farmácia, Profª Dr.ª  Gabriella Freitas Ferreira Correa,  a Coordenadora do curso de Farmácia, Prof.ª Dr.ª  Regina

Gendzelevski Kelmann; a Coordenadora do curso de Nutrição, Prof.ª Dr.ª Nízia Araújo Vieira Almeida; o Chefe de

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

Pedro Henrique Berbert de Carvalho; a Coordenadora do curso de Educação Física, Prof.ª Dr.ª Andréia Cristiane

Carrenho  Queiroz;  a  Coordenadora  do  Programa  Multicêntrico  de  Pós-graduação  em  Bioquímica  e  Biologia

Molecular,  Prof.ª  Dr.ª  Cibele  Velloso  Rodrigues;  os  representantes  dos  servidores  Técnico-Administrativos  em

Educação,  Pedro  de  Freitas  Damasceno  da  Rocha,  Jenifer  Carvalho  Grossi  e  Graziella  Regis  Pereira  e  o

representante discente, Gabriel Mendes Oliveira, do curso de Educação Física. O Diretor Prof. Dr. Ângelo iniciou a

reunião saudando os convidados e justificando a designação desta reunião extraordinária por ocasião da visita do

Mg.ª Reitor e sua equipe ao Campus Governador Valadares.  O Reitor  Marcus Vinícius David cumprimentou os

presentes  e  fez  uma  rápida  explanação  sobre  os  trabalhos  realizados,  dizendo  que  através  de  reuniões  mais

direcionadas junto aos membros do Conselho de Unidade das duas Instituições, ICSA e ICV, está  conseguindo

resolver problemas mais específicos e urgentes para que não haja acúmulo de demandas e elencou os trabalhos

realizados: -a destinação das duas vagas para cargo de direção, conseguida através de disponibilização das vagas de

Juiz de Fora; -sugeriu a criação de unidades orçamentárias para cada Instituição de Governador Valadares, uma para

ICSA e outra para ICV; -informou que o Diretor Pró-Tempore do Campus, Prof. Dr. Peterson Marcos, esteve em

contato  com  o  Deputado  Leonardo  Quintão  e  confirmou  a  retomada  da  obra  para  a  construção  da  sede  do

Campus/UFJF-GV; -falou que é necessário o processo de distrato com a construtora contratada, para que se possa

fazer nova contratação e que pretende conseguir os projetos executivos para lançar licitação ainda este ano, para que

em 2017 possa fazer  licitações maiores;  -falou do processo da Federalização do Hospital Municipal e propôs a

designação de uma  comissão no Conselho Superior para assumir o Hospital; -disse que em relação ao documento de

renovação do contrato da Univale, ficaram resolvidos todos os pontos discordantes, mas que não avançou por conta

da Univale, porém já está sendo solucionado; -disse que passou um memorando a todos os órgãos necessários para
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agilizar  este  processo;  -ressaltou  que  o  contrato  do  Espaço  para  as  clínicas  odontológicas  está  em análise  na

procuradoria,  e  que  a  locação  de  espaço,  passa  pela  COSU,  por  procedimento  licitatório,  sendo  finalizado  no

próximo semestre;  -sobre  a  internet  do  Campus  informou  que terá  abertura  de  licitação  em 20/07,  assim que

aprovado passará para mais dois órgãos; -explicou que todos os termos de convênio, para ser firmado, é necessário,

antes, solucionar vários problemas, mas estarão prontos para serem assinados; -confirmou que na próxima reunião a

vice-reitora  estará  presente  para  se  inteirar  sobre  os  assuntos  e  ajudar  nas  resoluções;  -disse  que  foi  dado  o

andamento para os novos espaços de acessos no bairro Vila Bretas; -falou sobre as novas instalações na Faculdade

Pitágoras e em outros prédios de GV para resolver algumas demandas; - disse que será feito um cronograma sobre

todas as demandas, para assim atingir as prioridades em agosto. O Prof. Drº Ângelo informou que a UFJF está com

edital aberto para credenciar o quadro de professores de GV, para ter um número fechado e assim solucionar o

quadro de docentes. Aberto às perguntas. Prof.ª Drª Cibele questionou se o contrato com a Univale será retroativo. O

Reitor respondeu que não. Prof. Drº Fábio Pieri informou que há processo aberto para o mestrado, com demanda a

curto e médio prazo, e perguntou sobre a possibilidade de abrir vagas para professores do mestrado. Peterson disse

que para a pós graduação falta conversar para alinhar sobre o assunto. A Prof ª Nízia, colocou sua posição sobre a

necessidade de acesso entre os setores, dizendo que há muita dificuldade de comunicação. Prof. Drº  Pedro Henrique

Berber, falou da dificuldade para alocar os espaços da Educação Física e perguntou sobre a viabilidade financeira.

Reitor responde que a pró-reitoria de pós–graduação poderia estar assessorando neste aspecto e que a estrutura da

Univale não corresponde às nossas necessidades. Reitor diz que a falta do Campus obriga à preocupação de se fazer

Licitações  conforme as prioridades, e exprime a importância de se  juntar forças para resolver as situações. O

Prof.Drº  Ângelo  deu  prosseguimento  aos  pontos  de  pauta.  Ponto  1- Bibliografia  básica  e  complementar

solicitadas pelos cursos da saúde - morosidade no processo. O gerente de Biblioteca, Welerson Gregório, questiona

se os 600 reais de restos a pagar poderá ser usado para novos empenhos da Biblioteca. Falou da demora, mas que

tem conhecimento de que o motivo está em Juiz de Fora. O Gerente de Administração, Ricardo Grunewald, disse

que o valor do empenho feito na Livraria Curitiba, não poderá sofrer modificação. O Reitor explicou que a demora é

devido ao patrimoniamento e sugeriu que os lotes poderão ser patrimoniados aqui em GV para agilizar. Prof.ª  Dr.ª

Nízia falou da preocupação com a consequência da demora podendo desatualizar  os livros.  Ricardo Grunewald

completou dizendo que há necessidade de atualização. O Reitor informou que a empresa vence licitação dentro do

preço de capa do livro, então é necessário que se certifique se é possível alterar permanecendo dentro da mesma

livraria. Ponto 2-  Apoio para estagiários curriculares do Departamento de Medicina,  o Reitor informou ter

recebido o processo de Federalização do Hospital Municipal e propôs a designação de uma comissão no CONSU

para assumir o hospital. O discente Roni comentou sobre espaços para o internato e pediu prioridade, por estar

havendo uma grande demora em relação às respostas. Ponto 3- Necessidade de concurso para TAE, a Prof.ª Dr.ª

Cibele  Velloso  perguntou  se  o  contrato  com  a  Univale  será  retroativo  e  falou  da  dificuldade  e  escassez  de
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professores no curso de mestrado e da possibilidade de capacitação dentro da própria universidade. Disse, também,

que a pós-graduação tem apenas 01 servidora para todos os trâmites, e pergunta se procede a aquisição de novos

TAEs para os novos cursos de pós-graduação. Em resposta à Prof.ª Dr.ª Cibele Velloso, o Reitor falou que o contrato

com a UNIVALE não será retroativo. E disse que, também em Juiz de Fora há sempre remoção de um setor para

outro, por haver ainda uma falha na distribuição de TAEs. O Prof. Dr. Fabio Pieri falou que tem um processo aberto

para o mestrado com demanda para curto e médio prazo e perguntou sobre a possibilidade de se abrir vagas de

professores para o novo mestrado e comentou sobre a possibilidade de abertura de doutorado em educação e saúde

coletiva.  O Prof.  Dr. Peterson disse que para nova pós-graduação ainda falta conversar  para alinhar assunto. O

Reitor disse está sendo feito um dimensionamento de técnicos por setor. Disse, também, que o PROQUALI não

deverá  ser  o  único  programa  e  sim  destinar  uma  parte  deste  recurso  para  o  programa  que  abrir  curso  de

especialização.  Prof.ª Nízia  disse que em muitos departamentos tem a situação de vários professores afastados para

especialização. Será levado para o CONSU que 50% do recurso será investido em cursos realizados na própria

universidade. Ponto 4- Necessidade de recursos para itens de custeio (consumíveis), diárias e passagens para os

departamentos do ICV: Reitor disse que a criação da unidade orçamentária é para descentralizar, para saber qual

parcela de recurso é melhor ser descentralizada. Houve um debate sobre o recurso ser proporcional ao número de

professores. A Prof.ª Regina perguntou qual o valor que virá para Governador Valadares. Reitor disse que grande

parte do orçamento de custeio de Governador Valadares foi financiado por deputado. Falou que gasta-se muito em

2016 com pagamento de aluguéis retroativos. Fez uma comparação, dizendo que a estrutura de custo de aluno de

GV é muito maior do que aluno de JF. Encaminhamento do Reitor, trabalhar em duas frentes distintas para saber

qual o custo efetivo e como fazer a distribuição. Ponto 5-Previsão de empenho para as obras do imóvel do bairro

Santa Rita: disse que começou pelo trabalho de demolição e sondagem no prazo do cronograma. O Diretor Prof.

Dr.º Ângelo abriu espaço às perguntas. Antes informou que a UFJF está com edital aberto, para completar o quadro

de professores de GV, para ter um número de professores fechado e assim solucionar a falta de professores nos

seguimentos. O Reitor disse está sendo feito um dimensionamento de técnicos por setor. 6-Setores de integração de

atividades UFJF JF e GV: Prof.ª Dr.ª  Nízia falou da necessidade de acesso entre os setores. Diretor Prof.º Dr.

Peterson, disse que há necessidade de um melhor intercâmbio entre campi. O Secretário Prof. Drº Rodrigo de Souza

Filho destaca 02 pontos importantes:  um melhor relacionamento entre campi e a necessidade de concurso para

TAEs. O diretor Prof. Dr. Ângelo disse que o ICV está com déficit de vagas para TAEs e professores devido ao fato

de constantes mudanças dos servidores. Sobre abertura de novos concursos, o Reitor irá avaliar com a Pró-Reitoria

sobre o número de vagas. Prof.ª Regina Kelman ressalta a necessidade de concurso para docente efetivo. O Reitor

afirma que há vagas compactuadas e que houve liberação de mil vagas e o MEC irá definir critério de distribuição.

Nada mais havendo a tratar, o Prof. Dr. Ângelo Denadai encerrou a reunião. Eu, Eliane Rezende Passos do Espírito

Santo, Secretária Executiva, lavrei a presente ata. 
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Presidente Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai: ___________________________________________________

Prof.ª Dr.ª Waneska Alexandra Alves:_______________________________________________________________

Prof. Drº Marcelo Nagem Oliveira:_________________________________________________________________

Prof.º Drº Pedro Henrique Berber de Carvalho:_______________________________________________________

Prof.ª  Drª  Andreia  C.  C.  Queiroz:__________________________________________________________

Profª. Dra. Gabriella Freitas Ferreira:_______________________________________________________________

Profª.Drª  Regina  G.  Kelmann:___________________________________________________________

Profª.  Drª.  Alessa  Sin  Singer  Brugiolo:  ___________________________________________________________

Profª. Drª. Erica C. Delfilipo:______________________________________________________________________

Prof. Drº Heder José Ribeiro:_____________________________________________________________________

Prof. Drº Emerson Ramos Lopes:__________________________________________________________________

Profª. Drª Nízia Araujo V. Almeida:________________________________________________________________

Prof. Drº Hugo Lemes Carlo:______________________________________________________________________

Profª. Drª. Cibele Velloso Rodrigues: _______________________________________________________________

Jenifer C. Grossi:_______________________________________________________________________________

Graziella Regis Pereira:__________________________________________________________________________

Pedro de Freitas Damasceno da Rocha: _____________________________________________________________ 

 Gabriel Mendes Oliveira: ________________________________________________________________________

Secretária Executiva –Eliane Rezende Passos do Espírito Santo:__________________________________________
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