
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
REITORIA - ICV-GV - Secretaria

 

ATA da 26ª Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Instituto de Ciências da Vida da
Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, realizada aos oito dias
do mês de outubro de dois mil e dezenove, tendo início às 15h45min, 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:
a representante da Chefia do Departamento de Ciências Básicas da Vida, Prof.ª Fabíola
Alves dos Reis; o representante da Chefia do Departamento de Educação Física, Prof. Luís
Fernando Deresz; a Coordenadora do Curso de Educação Física, Prof.ª Meirele Rodrigues
Gonçalves; a Coordenadora do Curso de Farmácia, Prof.ª Juliana Poglia Carini; a Chefe do
Departamento de Fisioterapia, Prof.ª Ludimila Forechi; a Coordenadora do Curso de
Fisioterapia, Prof.ª Cristina Martins Coelho; o Chefe do Departamento de Nutrição, Prof.
Leandro de Morais Cardoso; a Coordenadora do Curso de Nutrição, Prof.ª Angélica Cotta
Lobo Leite Carneiro; o Chefe do Departamento de Medicina, Prof. Heder José Ribeiro, a
Vice-Chefe do Departamento de Odontologia, Prof.ª Ana Emília Farias Pontes; a
Coordenadora do Curso de Odontologia, Prof.ª Rose Mara Ortega; o representante da
Coordenação do Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia
Molecular – PMBqBM, Prof. Jeferson Gomes da Silva; o Coordenador do Mestrado
Profissional em Ensino de Biologia, Prof. Antônio Frederico de Freitas Gomide; os
representantes dos técnicos administrativos em educação, Jenifer Carvalho Grossi e
Roberto da Silva Lima, o representante dos discentes Webert Luiz Oliveira Silva Arão. Em
seguida, passou-se para a leitura da pauta da reunião: 1) Pedido de remoção para o Campus
Juiz de Fora do Prof. Thiago Vinícius Ávila (DCBV); 2) Planos Individuais de Trabalho (PIT):
Educação Física: Sarah Teixeira Soutto Mayor – período 05/09/2019 a 04/09/2022; Silvânia
Lopes Nogueira Lahr – período 05/09/2019 a 04/09/2022; Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
- período 05/09/2019 a 04/09/2022; Ciro José Brito - período 05/09/2019 a 04/09/2022; Clara
Mockdece Neves - período 05/09/2019 a 04/09/2022; Cristiano Diniz da Silva - período
05/09/2019 a 04/09/2022; Danilo Reis Coimbra - período 05/09/2019 a 04/09/2022; Heglison
Custódio Toledo - período 05/09/2019 a 04/09/2022; Meirele Rodrigues Gonçalves - período
05/09/2019 a 04/09/2022; Luís Fernando Deresz - período 05/09/2019 a 04/09/2022; Regina
Aparecida Avelino - período 05/09/2019 a 04/09/2022; Renato Siqueira de Souza - período
05/09/2019 a 04/09/2022; Rodrigo Pereira da Silva - período 05/09/2019 a 04/09/2022; Rodrigo
Silva Nascimento - período 05/09/2019 a 04/09/2022; Pedro Henrique Berbet de Carvalho -
período 05/09/2019 a 04/09/2022; Medicina: Ivan Magalhães Viana – período 10/09/2019 a
10/09/2022; Marília Simões Bianchini – período 15/08/2019 a 15/08/2021; Lívia das Graças
Rezende Teixeira -período 22/07/2019 a 22/07/2022. 3) Solicitação de aprovação da minuta
de resolução da Comissão das Ligas Acadêmicas do ICV; 4) Aprovação de processo
professor substituto Departamento de Farmácia decorrente do pedido de vacância da
professora Simone de Araújo Medina Mendonça - Assinado Ad Referendum em 16/09/2019;
5) Aprovação de processo professor substituto Departamento de Medicina - Docente a ser
substituída: Edilaine Márcia Fernandes Camargo por motivo de licença para tratar de
interesses particulares; 6) Pedido de remoção do servidor Gabriel Pinheiro Lacerda que foi
apreciado e aprovado na reunião do Departamento de Odontologia, realizada em
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19/09/2019 .7) Análise do Projeto "Transcendência" Captação de Cadáveres de autoria do
setor de Anatomia do DCBV; 8) Proposta de utilização do espaço do bloco F10 na UNIVALE
Coordenação de Sustentabilidade; 9) Informes. Prof. Ângelo sugeriu a inversão da pauta da
seguinte forma: 1) Aprovação dos Planos Individuais de Trabalho; 2) Abertura de processo
seletivo para contratação de professor substituto do Depto de Farmácia; 3) Abertura de
processo seletivo para contratação de professor substituto do Depto de Medicina; 4) Pedido
de remoção do Prof. Thiago Vinícius Ávila; 5) Pedido de remoção do TAE Gabriel Pinheiro
Lacerda; 6) Solicitação de aprovação de minuta de resolução da Comissão das Ligas
Acadêmicas do ICV; 7) Análise do projeto “Transcendência” doação de cadáveres do DCBV;
8) Proposta de utilização do bloco F10 da UNIVALE e; 9) Informes. A sugestão de inversão
da pauta foi colocada em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade. Em
seguida, foram colocadas em votação as três primeiras pautas, sendo todas aprovadas por
unanimidade. Passou-se para a Pauta 4 que trata do pedido de remoção do Prof. Thiago
Vinícius Ávila do DCBV para o Campus Juiz de Fora. Prof.ª Fabíola esclareceu que o pedido
do professor foi discutido e aprovado em reunião departamental do DCBV. O discente
Webert perguntou como ficará a situação dos alunos caso o professor seja removido. Disse
também que ele teve conhecimento por meio dos alunos do curso de medicina, que o
professor em questão tem feito manobras para adiantar o calendário, causando sobrecarga
de conteúdos e prejuízos aos alunos, uma vez que estes tem tido aulas fora do horário
previsto. Prof.ª Fabíola disse desconhecer essa situação e que o professor Thiago se
comprometeu, na reunião do DCBV, que caso ocorra sua remoção, ele deixaria tudo
regularizado. Prof. Ângelo pontuou que, a princípio, se o prof. Thiago estiver cumprindo
com a sua carga horária, o fato de adiantar as aulas nem sempre é um problema, mas que é
preciso saber se essa conduta tem causado, de alguma forma, prejuízo aos alunos. Ressaltou
ainda que, se esses alunos se sentirem prejudicados, eles deverão fazer uma representação
formal para que o ICV possa apurar as possíveis irregularidades. Prof. Heder falou que
participou de uma reunião da PROGEPE, inclusive com a presença do Prof. Kennedy, e
nessa reunião foi comunicado que não há previsão de abertura de concurso público para
professor efetivo para o próximo ano. Prof. Ângelo salientou que tem que haver uma
sincronia entre a saída do professor que será removido e a entrada de outro por meio de
concurso público, sendo importante deixar claro no processo que a liberação do professor a
ser removido deve ocorrer o mais próximo possível da vinda de outro professor. Prof.ª
Fabíola informou que, na reunião do DCBV, uma professora do departamento se
comprometeu a ministrar as aulas do prof. Thiago. A TAE Jenifer perguntou se a professora
em questão seria a prof.ª Ana Letícia e o motivo do questionamento se deve ao fato de que
essa professora usufruiu licença há pouco tempo atrás e os técnicos administrativos
assumiram as suas aulas durante o afastamento. Prof. Ângelo afirmou que essa situação é
muito complicada, pois o TAE somente pode assumir alguma disciplina se ele estiver
matriculado na pós-graduação e cursar uma certa disciplina que tem a ver com didática no
ensino. A Prof.ª Fabíola esclareceu que houve a devida regularização das aulas ministradas
pelos TAES na forma de processo de professor convidado. Prof. Leandro disse que houve
um concurso no Depto de Nutrição no final de fevereiro desse ano e a posse do professor
ocorreu somente em setembro, devendo esse tempo entre a abertura do concurso e a posse
ser levado em consideração quando houver pedido de remoção docente. O TAE Roberto
Lima enfatizou que os pedidos de remoção acarretam conflitos de interesse em potencial e
que devido à impossibilidade de se aprofundar nos processos durante as reuniões, pode
ocorrer dos processos tramitarem sem a devida transparência e sem a devida análise dos
riscos da aprovação. Devido à polêmica, enquanto não chegou-se num consenso, foi
sugerido pelo Prof. Leandro Cardoso do Depto de Nutrição que, a partir do presente
momento, que todos os processos de remoção passem a ser analisados por meio de uma
relatoria. O Prof. Ângelo concordou com a sugestão do prof. Leandro e acrescentou que seria
interessante que o relator seja o responsável por apresentar aos representantes da
comunidade na reunião do Conselho de Unidade um resumo dos pontos importantes do
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processo. O TAE Roberto disse ser muito importante a figura de um relator para analisar
esses processos, pois respaldará as decisões que são tomadas no âmbito do Conselho de
Unidade do ICV, que por sua vez é co-responsável na decisão. O Prof. Ângelo sugeriu então
o seguinte encaminhamento: Que a partir da presente data, todos os processos de remoção
sejam submetidos a um relator. A proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Após a votação, o Prof. Ângelo disse que os processos do Prof. Thiago e do
TAE Gabriel serão entregues a um relator que terá um prazo de um mês para concluí-los,
em seguida, será marcada uma reunião ordinária para tratar do assunto. Prof. Ângelo
indicou o prof. Leandro com relator do processo de remoção do prof. Thiago Vinicius Ávila
e o TAE Roberto como relator do processo de remoção do TAE Gabriel Pinheiro Lacerda. A
Prof.ª Mariane disse estar representando o TAE Gabriel Pinheiro e solicitou caráter de
urgência na análise do processo, uma vez que o TAE Gabriel está tramitando esse processo
desde 2018. Prof. Ângelo esclareceu que o fato do processo ter iniciado há algum tempo, não
significa que ele cumpriu todas as etapas necessárias, pois o processo somente chegou para
análise do Conselho de Unidade na data da presente reunião, sendo que dentre as causas
do atraso estão as discussões sobre o assunto no âmbito do Departamento de Odontologia
bem como o fato de que o processo foi submetido à Procuradoria Federal (AGU) e, na
sequência, à PROGEPE. Foi dito também pelo Prof. Ângelo que no processo haviam
irregularidades quanto ao trâmite, uma vez que a Diretora da Faculdade de Odontologia
encaminhou o processo diretamente para a Chefia do Depto de Odontologia, sem
comunicar a PROGEPE e a Direção do ICV. Em seguida, passou-se para Pauta 6 que trata de
solicitação de aprovação de minuta de resolução da Comissão das Ligas Acadêmicas do ICV.
Prof. Ângelo esclareceu que, conforme relato da Prof.ª Waneska, há, aproximadamente,
trinta ligas com pendências que precisam ser resolvidas e essa resolução respaldará o
trabalho da Comissão das Ligas. Prof. Ângelo fez a leitura da minuta da resolução que
obrigada as ligas a entregarem os relatórios de atividades com documentos que comprovam
os trabalhos realizados. Após sugestões pelos conselheiros para alterações textuais, a minuta
de resolução foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Pauta 7 - análise
do projeto “Transcendência” doação de cadáveres do DCBV. Prof. Fabíola fez um breve
relato sobre a tentativa de aprovação do projeto sempre vivo da Anatomia. Esclareceu que o
projeto pertence ao Campus Juiz de Fora e, por ser um projeto institucional da UFJF, não
haveria necessidade da anatomia do Campus GV criar um programa de captação de corpos.
Desta forma, foi necessário, após consultas até mesmo na Procuradoria da UFJF, que a
anatomia entrasse com um subprojeto para incluir o Campus GV no programa. Pontuou
dizendo que, após análise feita pela anatomia, percebeu-se que não era interessante criar
esse subprojeto, uma vez que a anatomia teria grandes responsabilidade de acompanhar,
de longe, todo seu andamento. A Prof.ª Fabíola disse ainda que, como o Campus GV tem a
perspectiva de se tornar um Campus independente no futuro, a anatomia propôs abrir um
projeto específico para o Campus GV, sendo aprovado por unanimidade em reunião
departamental do DCBV. Prof. Ângelo disse que houve uma falha na comunicação, pois o
projeto não foi enviado previamente para os conselheiros lerem e propôs o seguinte
encaminhamento: a secretaria da direção do ICV encaminhará o projeto, ainda hoje, para os
conselheiros fazerem a leitura e, se dentro de dez dias, a contar dessa reunião, não houver
nenhuma objeção, o projeto será encaminhado para o CONSU. O encaminhamento foi
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Pauta 8 – Utilização do bloco F10
da UNIVALE. Prof. Ângelo informou que o DCBV e Depto de Odontologia enviaram
demandas de utilização do F10. Prof.ª Rose disse que a prof. ª Sibele tem a intensão de
utilizar o espaço para a radiologia. Prof. Ângelo perguntou se há alguma proposta de
utilização do espaço pelos Departamentos de Odontologia e pelo DCBV. Não houve
manifestação nesse sentido. Então, prof. Ângelo solicitou que os departamentos tragam
representantes na reunião do Conselho de Unidade para fazerem a defesa de utilização do
espaço. Prof. Ângelo frisou que o contrato é de apenas seis meses e que ele pode não ser
renovado. Disse ainda que quem assumir esse laboratório, assumirá também o papel de
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fiscalização desse contrato. Prof. Ângelo fez um questionamento aos possíveis usuários a
respeito da viabilidade de utilização do bloco F10 por apenas seis meses, caso não ocorra a
renovação do contrato. Solicitou também que o assunto seja levado para discussão nos
departamentos, com a devida aprovação e tendo ciência da fragilidade do contrato de
apenas seis meses. Pauta 9 – Informes; 1) Prof. Ângelo informou a todos que está ocorrendo
consulta pública para escolha de reitor. As urnas estão na UNIPAC e no Pitágoras (na sala
dos professores). Ressaltou que houve falhas na comunicação, mesmo tendo sido
apresentadas para a comissão todas as particularidades em questão de logística do ICV. 2)
Prof. Ângelo comunicou que viajará amanhã para Juiz de Fora e ficará até sexta-feira e quem
responderá pela Direção do ICV será a Prof.ª Waneska. 3) Prof. Ângelo informou que no final
desse ano está ocorrendo muitas demandas da reitoria, com solicitação de preenchimento
de várias planilhas, sendo recebidas, por exemplo, demandas de capacitação e de
impressoras. Ressaltou que mais planilhas deverão chegar até o final do ano. Disse ainda
que essas demandas serão encaminhadas para as chefias. 4) Prof. Ângelo disse que ocorreu
uma reunião entre setor de sustentabilidade, pro-reitoria de infraestrutura, coordenação
administrativa de GV, coordenação de saúde, bem estar e segurança sobre a coleta de
produtos químicos e coleta de resíduos de saúde. Salientou ainda que a viagem que fará
para Juiz de Fora será para tratar deste assunto, uma vez que a reunião foi feita no período
em que ele estava de férias. Prof. Ângelo informou que será feita uma coleta emergencial dos
produtos químicos que estejam armazenados nos laboratórios e que esta coleta acontecerá
entre os dias 18 a 30 de outubro. Informou também que foi solicitado aos chefes de
departamento e as coordenações das pós-graduações a separação dos resíduos bem como a
organização dos mesmos nos laboratórios, afim de facilitar a coleta, pois os chapas ficarão
responsáveis por retirar os resíduos do laboratório para fora. Enfatizou ser fundamental que
os representantes dos laboratórios estejam presentes ou que seja designado outro
representante para acompanhar os chapas. Informou que no dia 21/10 a equipe da
PROINFA fará uma inspeção para verificar as condições dos laboratórios, inclusive farão um
relatório para tentar pressionar a reitoria em relação a tentar conseguir melhores espaços
para o ICV. Prof. Ângelo afirmou que os resíduos de saúde não serão coletados agora porque
no Pitágoras, na ABO e na UNIPAC já está ocorrendo a coleta desses resíduos. Finalizou
dizendo que a PROINFA está trabalhando no aditivo do termo de referência da empresa
contratada em Juiz de Fora para atender também o Campus GV e que será necessário a
indicação de fiscal para esse contrato de coleta de resíduos, por departamento, pois não
será possível um departamento responder pelo outro. Prof. Ângelo determinou o prazo de
dez dias úteis, a contar de amanhã, para que cada departamento faça a indicação dos
fiscais. 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
21/11/2019, às 07:30, 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 21/11/2019, às 07:41, 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 Jenifer Carvalho Grossi, Servidor(a), em
21/11/2019, às 08:13, 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
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Departamento, em 21/11/2019, às 08:31, 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 Luis Fernando Deresz, Vice-Chefe de
Departamento, em 21/11/2019, às 08:55, 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 21/11/2019, às 10:36, 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,
Professor(a), em 21/11/2019, às 10:40, 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 Heder Jose Ribeiro, Chefe de
Departamento, em 21/11/2019, às 11:24, 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 Roberto da Silva Lima, Servidor(a), em
21/11/2019, às 13:04, 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
21/11/2019, às 15:52, 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 Juliana Poglia Carini, Coordenador(a),
em 25/11/2019, às 14:54, 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 Ana Emilia Farias Pontes, Vice-Chefe de
Departamento, em 27/11/2019, às 10:13, 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 Cristina Martins Coelho,
Coordenador(a), em 10/12/2019, às 18:41, 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 Jeferson Gomes da Silva, Professor(a), em
07/01/2020, 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 0037240 e o código CRC A8484339.

Referência: Processo nº 0226227.004005/2019-89 SEI nº 0037240
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