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ATA da 25ª Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Instituto de Ciências da Vida da
Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, realizada aos doze
dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, tendo início às 9h20min, na sala 514, do
prédio da faculdade UNIPAC, situada na Rua Manoel Byrro, nº 241, Bairro Vila Bretas, na
cidade de Governador Valadares/MG. O prof. Ângelo Márcio Leite Denadai preside e abre a
sessão, saudando a todos e verificando o quórum regimental, constando presentes os
conselheiros: o Vice-Chefe do Departamento de Ciências Básicas da Vida, Prof. Kennedy
Martinez de Oliveira; o Chefe do Departamento de Educação Física, Prof. Ciro José Brito; a
Coordenadora do Curso de Educação Física, Prof.ª Meirele Rodrigues Gonçalves; a Chefe do
Departamento de Fisioterapia, Prof.ª Ludimila Forechi; o Chefe do Departamento de
Farmácia, Prof. Leonardo Meneghin Mendonça; o Chefe do Departamento de Nutrição,
Prof. Leandro de Morais Cardoso; a Coordenadora do Curso de Nutrição, Prof.ª Angélica
Cotta Lobo Leite Carneiro; a Vice-Chefe do Departamento de Odontologia, Prof.ª Ana Emília
Farias Pontes; a Coordenadora do Curso de Odontologia, Prof.ª Rose Mara Ortega; a
Coordenadora do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia
Molecular – PMBqBM, Prof.ª Cibele Velloso Rodrigues; os representantes dos discentes
Leonardo Assis de Castro e Vitor Venâncio Moreira Rodrigues. Em seguida, passou-se para a
leitura da pauta da reunião: 1) Processos assinados ad referendum em 19/08/2019:
Prorrogação do afastamento da Prof.ª Carla de Souza Oliveira para cursar doutorado, até
02/03/2020 - (Depto Odontologia); Prorrogação do afastamento da Prof.ª Alexa Magalhães
Dias para cursar doutorado, até 03/08/2020 - (Depto Odontologia); Prorrogação do
afastamento da Prof.ª Tuélita Marques Galdino para cursar doutorado, até 02/03/2020 –
(Depto. Odontologia); 2) Abertura de Concurso para Professor Substituto do
Departamentos de Educação Física (23071.016400/2019-17) e Farmácia
(23071.013046/2019-79); 3) Planos Individuais de Trabalho (PIT): Prof.ª Raquel Tognon
Ribeiro (Depto. Farmácia) – período 23/08/2019 a março 2020; Prof.ª Juliana Poglia Carini
(Depto. Farmácia) – período 23/08/2019 a 23/08/2022; 4) Processo 23071.013841/2019-67 –
Requer análise de afastamento para pós-graduação (doutorado) – Prof.ª Pollyanna Costa
Cardoso (Depto Nutrição) – Período 21/08/2019 a 21/08/2021; 5) Processo de redistribuição
docente da UFT para a UFJF – Processo 23071.011769/2019-33; 6) Deliberação acerca do uso
do espaço F10 na Univale; 7) Informes. Nesse momento, o presidente solicitou a inclusão de
pauta enviada pelo Departamento de Educação Física que trata da Substituição da vice-
coordenação do curso de Educação Física. A sugestão da inclusão da pauta foi colocada em
votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente sugeriu alterar a
ordem de discussão dos itens de pauta, não havendo objeção pelos presentes, a sugestão foi
aprovada por unanimidade. Prof. Ângelo perguntou aos presentes se desejariam acrescentar
itens de pauta. Prof. Leonardo sugeriu a inclusão da discussão acerca da emancipação do
Campus GV. Disse ainda que houve um grande dispêndio de tempo para discutir esse
assunto no Depto de Farmácia e que ele gostaria de saber como foi a discussão do assunto
nos demais departamentos. Prof. Ângelo disse que não houve, por parte da Direção do
Campus GV, uma solicitação formal sobre esse assunto, motivo pelo qual ele sugere a
suspensão das discussões. Acrescentou dizendo que tem conhecimento de que o único
departamento que se posicionou sobre o tema foi o Depto de Farmácia. Então, ele sugeriu a
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suspensão da discussão sobre esse assunto e que o mesmo não fosse incluído na pauta
desta reunião. Na sequência, após a aprovação de alteração da ordem dos itens de pauta, os
assuntos foram apresentados na ordem que se segue: Pauta 1) Processos assinados ad
referendum em 19/08/2019: Prorrogação do afastamento da Prof.ª Carla de Souza Oliveira
para cursar doutorado, até 02/03/2020 (Depto Odontologia); Prorrogação do afastamento da
Prof.ª Alexa Magalhães Dias para cursar doutorado, até 03/08/2020 (Depto Odontologia);
Prorrogação do afastamento da Prof.ª Tuélita Marques Galdino para cursar doutorado, até
02/03/2020 – (Depto. Odontologia). Pauta 2) Abertura de Concurso para Professor
Substituto - Departamentos de Educação Física (23071.016400/2019-17) e Departamento de
Farmácia (23071.013046/2019-79). Pauta 3) Planos Individuais de Trabalho (PIT): Prof.ª
Raquel Tognon Ribeiro (Depto. Farmácia) – período 23/08/2019 a março 2020; Prof.ª Juliana
Poglia Carini (Depto. Farmácia) – período 23/08/2019 a 23/08/2022. Prof. Ângelo sugeriu
votar em conjunto os três primeiros itens apresentados. Não havendo manifestação
contrária a sugestão, as pautas foram colocadas em votação, sendo todas aprovadas por
unanimidade. Em seguida, passou-se para a discussão da Pauta 4) Substituição da vice
coordenação do Curso de Bacharelado em Educação Física. Nesse momento, prof. Ângelo
passou a palavra para Prof.ª Meirele discorrer sobre o assunto. Prof.ª Meirele explicou que a
chapa da coordenação do curso de Educação Física era composta por ela e pelo prof.
Washington, mas o prof. Washington foi redistribuído e a vice coordenação ficou sem um
vice coordenador. Disse também que houve uma reunião departamental em que foi
indicada a Prof.ª Silvânia para ocupar a função de vice coordenadora do Depto de Educação
Física e que essa escolha precisa ser referendada pelo Conselho de Unidade do ICV. Prof.
Ângelo colocou a pauta em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade.
Posteriormente, discutiu-se a Pauta 5) que trata do pedido de afastamento da Prof.ª
Pollyana Costa. Prof. Leandro explicou que a professora foi aprovada no doutorado da
UFMG e que ela precisa de um afastamento total. Ressaltou que esta solicitação foi
apreciada e aprovada em reunião do Depto de Nutrição, com a condição de que haverá a
contratação de um professor substituto. Prof. Ângelo colocou a pauta em regime de
votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, discutiu-se a Pauta 6)
que trata do processo de redistribuição de uma docente da Universidade Federal do
Tocantins. Prof. Ângelo fez uma leitura da formação acadêmica da professora e questionou
aos presentes se há código de vaga disponível em algum departamento e se há interesse na
ocupação desta vaga por essa docente, não houve manifestação dos conselheiros nesse
sentido. Então, prof. Ângelo informou que o processo será devolvido para a Coordenação de
Recursos Humanos GV. Passou-se para a Pauta 7) que versa a respeito do uso do Bloco F10
da UNIVALE. Prof. Ângelo explicou que esse laboratório era utilizado para as pesquisas em
físico-química/fluídos e que devido a sua mudança para a UNIPAC, o espaço encontra-se
desocupado. Ressaltou que se não houver demanda para ocupação desse espaço, haverá a
eliminação do mesmo na próxima renovação de contrato com a UNIVALE. Prof. Ângelo
sugeriu o seguinte encaminhamento: até dia 30 de outubro, caso não haja manifestação por
parte dos Chefes de Departamentos e dos Coordenadores das Pós-Graduações no que se
refere ao interesse na utilização desse espaço, haverá eliminação de renovação do aluguel
desse espaço. A pauta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.
Encerradas as discussões das pautas, passou-se para os Informes: 1) Aviso de férias. Prof.
Ângelo comunicou que estará de férias a partir da próxima semana, pois conforme
determinação da PROGEPE em relação a não acumulação de férias, ele ainda precisará
usufruir o restante do período (15 dias) até o final do ano. Comunicou também que nesse
período será substituído pela Prof.ª Waneska, mas que ela se ausentará durante um período
por motivo de uma viagem e que o Prof. Leandro assumirá o cargo durante esse tempo. 2)
Obra do Santa Rita. Prof. Ângelo disse que já tem uma evolução nas obras e que, alguns
meses atrás, havia uma insegurança em relação a suspensão da obra, uma vez que,
conforme interpretação do Setor de Contratos, não poderia haver subcontratações.
Ressaltou que esse entrave não foi provocado pelo Campus GV, mas sim por Juiz de Fora
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que não apresentou justificativa concreta para não aceitar a subcontratação. Disse, no
entanto, que a PROINFA apresentou o entendimento de que a subcontratação não é
considerada um serviço terceirizada e, por esse motivo, as subcontratações passaram a ser
autorizadas novamente. Enfatizou que, do ponto de vista jurídico, a situação ainda não foi
pacificada e ainda há uma enorme insegurança em relação a essas subcontratações. Disse
ainda que, de acordo com o setor de infraestrutura do Campus, a obra está com o
cronograma atrasado em um mês, mas que esse atraso já estava previsto. 3) Cortes
orçamentários e situação do ICV. Prof. Ângelo disse que não é novidade que as
universidades têm sofrido cortes orçamentários. Em relação ao ICV, houve um corte no
custeio em 2019, pois no orçamento de 2018 foi liberado um valor na ordem de,
aproximadamente, R$ 1.300.000,00 e, já em 2019, o recurso liberado, até o momento, foi de
apenas R$ 370.000,00. Ressaltou que esse contingenciamento tem prejudicado as demandas
de outras rubricas, tais como diárias e veículos, por exemplo. No entanto, enfatizou que,
por enquanto, não há cortes para as ações básicas e estruturantes da universidade. Solicitou
que essa informação seja levada para discussão nos departamentos. Prof.ª Ludimila
perguntou se os equipamentos de biossegurança que os alunos utilizam é a universidade
que tem que adquirir ou são as instituições onde eles fazem estágio é que tem que fornecer
aos alunos. Prof. Ângelo respondeu que tem que estudar o contrato para verificar o que
consta nas cláusulas. Nesse momento, Prof. Ângelo aproveitou para informar que o
convênio com o município foi assinado pelo reitor e pelo prefeito, mas que todo convênio
que tem contrapartida deve também ser cadastrado no sistema SISCONV, tanto é que o
município ainda não está recebendo contrapartida financeira. Disse também que quanto
aos problemas que o ICV estava enfrentando, comprometendo, inclusive, o atraso na
formatura dos alunos, está sendo resolvido e assim oferecendo mais segurança para que
situações como estas não venham a ocorrer mais. Prof. Ângelo sugeriu que os
coordenadores dos cursos e membros da COE estudem os contratos e contribuam com
sugestões em relação a eles. Disse também que os gastos com esses contratos são
considerados gastos consumíveis, então a tendência é que o ICV não tenha um aumento de
custeio, SCDP e veículos. Prof. Ângelo disse que devido a esse achatamento no orçamento
do ICV, há um comprometimento da aplicação da resolução que trata da distribuição de
recursos de veículos e SCDP. Enfatizou que o ICV estava arcando com as despesas de SCDP
relativas a ações administrativas, mas que com essa redução da verba, os departamentos
terão que ajudar no custeio dessas despesas. Prof. Leonardo perguntou se essa regra
também engloba a questão dos concursos. Prof. Ângelo respondeu que se o orçamento da
Direção do ICV não conseguir cobrir essas despesas, será necessário realizar os gastos pelas
verbas recebidas pelos departamentos. Prof.ª Meirele sugeriu buscar professores mais
próximos da nossa região para compor as bancas, o que foi bem recebido bela direção e
pelos demais conselheiros. 4) Plano anual de compras. Prof. Ângelo esclareceu que a
PROPLAN abriu recentemente o programa, mas não tinha uma definição clara se seria o
Kassandro ou a Fabiana que faria o preenchimento do PAC de material permanente do ICV.
Disse ser necessário fazer um levantamento dos itens que serão necessários no Santa Rita
pelos departamentos de Farmácia e Nutrição e que o DCBV não entrará no PAC, uma vez
que as compras serão realizadas ainda neste ano. Ressaltou que no início do ano, o PAC do
ICV totalizou o valor aproximado de R$ 1.900.000,00, mas que a PROPLAN determinou que o
valor que deveria ser utilizado como referência era o do ano de 2019. No entanto, o
orçamento de 2019 foi na ordem de, apenas, R$ 370.000,00, ou seja, teria que ser feito um
corte de despesas muito alto para cumprir a exigência. Desta forma, prof. Ângelo disse que
determinou que se utilizasse como referência o orçamento de 2018, no valor aproximado de
R$ 1.300.000,00, pois foi nesse ano que houve a PEC do teto dos gastos, então, esse será o
valor de referência. Disse também que caso haja um agravamento da discussão desses
valores por parte da PROPLAN, ele levará o assunto para discussão no Conselho de Unidade
e também no Conselho Superior. 5) Transporte – Prof. Ângelo passou a palavra para o Prof.
Leandro contextualizar a situação. Prof. Leandro disse que as despesas com a linha regular
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do Pitágoras para o IFMG, no semestre passado, foram arcadas pela Farmácia e, nesse ano, o
DCBV é que está arcando com os gastos, mas o DCBV não tem mais verba e solicitou que a
Farmácia e a Nutrição ajudassem na liberação desses veículos. Disse também que a Direção
Geral do Campus foi procurada para que eles arcassem com essas despesas, já que se trata
de um transporte regular dos alunos. Prof. Ângelo disse que, dada a situação, poderia estar
ocorrendo uma tentativa de transferência de responsabilidade dos custos do transporte dos
alunos (translado regular) para Direção do ICV. Ressaltou que se isso não se resolver,
ocorrerá o mesmo problema que houve em 2017, no evento que chamou de “Crise dos
Contratos”, e assim, possivelmente, o ICV teria que defender o assunto no Conselho Gestor,
pois tal transferência de responsabilidade seria unilateral. Prof.ª A Profa. Angélica enfatizou
que o que pode estar acontecendo é que a Direção do Campus esteja entendendo que a
presente demanda não se trata de atividade regular dos cursos de graduação e que
portanto, deveria ser uma despesa do ICV. Contudo, reforçou que caso seja esse o
entendimento, deve ser mostrado que que o gasto com esse transporte só está acontecendo
por uma falha estrutural do Campus para atender os cursos de graduação. Encerradas as
discussões, Prof. Ângelo encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Nada mais
havendo a tratar, eu Fabiana da Silva Pereira lavro e subscrevo esta ata, submetendo-a a
apreciação dos membros presentes, os quais após tê-la lido deverão assiná-la em
concordância e para validação como documento legal.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana da Silva Pereira, Servidor(a), em
07/10/2019, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cibele Velloso Rodrigues, Professor(a),
em 10/10/2019, às 08:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Angelo Marcio Leite Denadai, Diretor (a),
em 10/10/2019, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Meneghin Mendonca, Chefe de
Departamento, em 11/10/2019, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leandro de Morais Cardoso, Professor(a),
em 15/10/2019, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Angelica Cotta Lobo Leite Carneiro,
Coordenador(a), em 15/10/2019, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ludimila Forechi, Chefe de
Departamento, em 15/10/2019, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Kennedy Martinez de Oliveira,
Professor(a), em 16/10/2019, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rose Mara Ortega, Coordenador(a), em
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16/10/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o código
verificador 0026221 e o código CRC 396F0C5D.

Referência: Processo nº 0226227.004005/2019-89 SEI nº 0026221
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