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ATA da 27ª 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 doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, tendo início às 15:00 horas, no
Campus da UNIPAC, sala 516, na cidade de Governador Valadares. Estiveram presentes: o
Presidente do Conselho de Unidade do ICV, Prof. Ângelo Márcio Leite Denadai; a Chefe do
Departamento Básico de Ciências da Vida, Prof.ª Cláudia Oliveira Fontes; o Chefe de
Departamento de Educação Física Prof. Ciro José Brito; o Chefe do Departamento de
Farmácia, Prof. Erly Guilherme Azevedo; a Coordenadora do Curso de Farmácia Juliana Poglia
Carini; a Chefe do Departamento de Fisioterapia, Prof.ª Ludimila Forechi; Representando a
Chefia do Departamento de Nutrição, o Prof. Simonton Andrade Silveira; a Vice-coordenadora
do curso de Nutrição Prof.ª Maria Cristina de Albuquerque Barbosa; Representando a Chefia
do Departamento de Odontologia, a Prof.ª Ana Emília Farias Pontes; Representando a
Coordenação do curso de Odontologia o Prof. Maurício Augusto Aquino Castro; O
Coordenador do Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia
Molecular Jeferson Gomes da Silva; O Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de
Biologia Prof. Antônio Frederico Gomides; Representando os TAE’s, Roberto da Silva Lima. O
Presidente do conselho iniciou a reunião saudando todos os conselheiros e agradecendo aos
presentes pelo comparecimento. Professor Maurício pediu um ponto para inclusão de pauta
para a abertura de Concurso Público do Departamento de Odontologia Colocou em regime de
leitura a pauta: Ponto 01: Plano Individual de Trabalho dos Docentes: Erly Guilherme
Azevedo; Ana Emília Farias Pontes; Bernardo Cesar Costa; Carlos Eduardo Pinto de Alcântara;
Cleverton Corrêa Rabelo; Cleidiel Aparecido Araújo Lemos; Fernanda de Oliveira Bello Côrrea;
Fernanda MombriniPigatti; Janaína Cristina Gomes; Mabel MiluscaSuca Salas; Maria Beatriz
Freitas D’Acre; Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda; Maurício Augusto Aquino de Castro;
Mirelle Nery Henrique; Mônica Regina Pereira Senra Soares; Rafael Binato Junqueira; Rodrigo
Furtado de Carvalho; Rogério Lacerda dos Santos; Rose Mara Ortega; Sibele Nascimento de
Aquino; Taís de Souza Barbosa; Valdir Cabral Andrade; Valéria de Oliveira; WerônicaJaernevay
Silveira Mitterhofer; Ponto 02: Abertura de Concurso Público da Carreira de Magistério
Superior do Departamento de Educação Física; Abertura de Concurso Público da Carreira de
Magistério Superior do Departamento de Farmácia; Abertura de Concurso Público da Carreira
de Magistério Superior do Departamento de Odontologia; Abertura de Concurso Público da
Carreira de Magistério Superior do Departamento de Medicina área de Pneumologia; Ponto
03: Processo Número 23071.017137/2019-83: Parecer sobre pedido de remoção do docente
Thiago Ávila; Ponto 04: Abertura de Concurso Público da Carreira de Magistério Superior do
Departamento de Ciências Básicas da Vida; Ponto 05: Processo 23017.022939/2019-31: Parecer
sobre pedido de remoção do TAE Gabriel Pinho Lacerda para o campus de Juiz de Fora; Ponto
0 6 : Solicitação de remoção do docente Ricardo Bezerra Cavalcante para a Faculdade de
Enfermagem da UFJF; Ponto 07: Processo 23071.019502/2019-94: Mudança do regime de
trabalho do docente Cléverton Corrêa Rabelo.A pauta foi colocada em regime de votação e
aprovada por unanimidade. Ponto 01: Aprovado por unanimidade.Ponto 02: Aprovado por
unanimidade. Ponto 03 (Pedido de Remoção Thiago Ávila): O professor Ângelo passou a
palavra para o Professor Simonton que, representando o Professor Leandro Cardoso, leu na
íntegra o parecer elaborado pelo Professor Leandro para o processo de remoção do Professor
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Thiago Vinícius Ávila. O Professor Simonton leu o parecer na íntegra, no qual o relator deferiu
o pedido do Professor Thiago, condicionado a contrapartida de vaga. O professor Ângelo
colocou o parecer em regime de apreciação do documento. O Professor Thiago esclareceu que
hoje já existe um calendário para professores substitutos. A professora Cláudia esclareceu que
dependendo do parecer, o departamento solicitará com a solicitação de um professor
substituto no início de janeiro, independente de conseguirem o acesso ao edital 05-2019 da
PROGEPE. Não havendo mais considerações, o Professor Ângelo coloca o parecer do relator
em regime de votação e a aprovação e tal parecer foi aprovado por unanimidade.Ponto 04:
Aprovado por unanimidade. Ponto 05: O Professor Ângelo passou a palavra para o relator do
processo em questão TAE Roberto da Silva Lima, que leu seu parecer na íntegra, no qual foi
sugerido indeferimento pedido de remoção do TAE Gabriel Pinheiro Lacerda, em virtude do
risco eminente da referida remoção acarretar em direito de acompanhamento da sua cônjuge,
que por sua vez é professora lotada no Departamento de Odontologia. O relator deixo claro
que caso a remoção ocorra de fato, existe um risco da esposa do servidor adquirir o direito de
acompanha-lo, o que não produzirá contrapartida de vaga para o Departamento de
Odontologia, trazendo prejuízo ao departamento e a todo o instituto. Principalmente porque
conseguiu a vaga somente pra ele. O parecer consta nos autos do processo. Em pedido de
apreciação o TAE Gabriel pediu a palavra e entregou uma cópia de sua apreciação formalizada
para cada um dos conselheiros presentes, que foi feito a leitura na íntegra. A professora
Cláudia assumiu a chefia do DCBV no dia primeiro de novembro de 2019, e pediu
esclarecimentos e mostrou sua preocupação pois houve um caso similar no DCBV. A
professora Cláudia disse que vale uma reflexão quando o Gabriel diz que o processo já estava
em andamento ao surgir uma nova regra para processos de remoção proposta na última
reunião do Conselho de Unidade. Roberto disse que, em seu parecer, em momento algum
teve pessoalidade e disse que o fato de a imprevisibilidade quanto à aquisição do direito de
remoção da servidora cônjuge como consequência da eventual concessão do pedido de
remoção está no processo, assim como todas as outras informações que embasaram o parecer.
Roberto esclarece que o fato de citar a Professora, esposa do Gabriel, é somente devido ao caso
da professora esposa do servidor trabalhar na UFJF. Roberto ainda esclarece que não é um
parecer jurídico, se trata de um parecer baseado no processo. O Professor Ângelo toma a
palavra, e se reporta aos conselheiros informando abertamente e honestamente, que foi ele
que levantou a possibilidade dessa possível de remoção da conjugue, licença ou algum
dispositivo jurídico e administrativo que levasse à perda de mais um servidor do
Departamento de Odontologia que, até o presente momento, já perdeu três servidores por
remoção para o Campus Juiz de Fora, sem a contrapartida de vaga. O Prof. Ângelo informou
que efetuou este questionamento considerando o fato de que tal aprovação possa acarretar
em prejuízo à máquina pública e que, na condição de gestor, tem o dever de zelar pelo
funcionamento do instituto, se pautando nos princípios “da continuidade do serviço
público” e da “eficiência do serviço público”. Ângelo esclarece que efetuou esse mesmo
questionamento à PROGEPE, se existe a possibilidade desse processo de remoção levasse em
conta a remoção da professora esposa do TAE Gabriel. Ângelo ainda esclarece que qualquer
decisão tomada no âmbito do Conselho de Unidade passa a ser responsabilidade do
conselho, e não somente departamento; pois caso haja algum problema no departamento
devido a tal decisão, o ICV deverá arcar com a responsabilidade de solucionar problemas
decorrentes de suas decisões. Além disso, Ângelo ainda discorre sobre o posicionamento da
PROGEPE quanto à impossibilidade de recomposição de qualquer vaga decorrente de
remoção por acompanhamento de conjugue. O Prof. Frederico Gomides questionou à Vice-
Chefe da Odontologia qual foi a decisão do departamento. A Profa. Ana Emília respondeu que
o departamento acatou por unanimidade o pedido de remoção do servidor. Questionada
sobre o possível fato de o departamento de Odontologia ter que arcar com as aulas da
professora esposa do Gabriel, ela disse que o Departamento não se pronunciou sobre o
assunto. Neste momento, o Prof. Ângelo informou todos os órgãos colegiados da universidade
tem autonomia para tomarem as decisões que acharem pertinentes e que por conta disso, o
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Conselho de Unidade não é obrigado acatar decisões de outros conselhos hierarquicamente
inferiores. Em outras palavras, cada conselho é independente para prestar sua opinião dentro
do seu nível de autonomia, o que de fato não inviabiliza e nem gera algum risco para os
conselheiros a medida que os conselheiros estão no exercício das suas respectivas funções e
levantando preocupações inerentes ao princípio constitucional da continuidade do serviço
público e na eficiência de máquina pública. A Professora Mariane pediu a palavra e esclareceu
que as remoções que ocorreram no Departamento de Odontologia aconteceram por motivos
diferentes do presente processo. Mariane ainda fala que atualmente a UFJF sede tem feito
vários processos de remoções intercampi, e nenhuma delas tem essa diferenciação de pessoas
casadas e ou pessoas solteiras, e nem tanto se o conjugue é servidor. Roberto, o relator, mais
uma vez frisa que ele não retratou e nenhum momento sobre eventual conquista da servidora
Mariane, e leu parte do parecer elaborado que esclarece o fato. Roberto ainda reafirma que
tudo que disse está no processo e foi baseado no que foi julgado pela PROGEPE, e reforçou
que possibilidade da aquisição do direito de remoção é real. A Profa. Ludmila perguntou para
a Profa. Ana Emília a respeito de como toda essa discussão e risco foram tratados na esfera
departamental. Ana Emília respondeu que a decisão do departamento foi pautada apenas no
direito do servidor solicitar administrativamente sua remoção, mas que se por um acaso a
remoção da esposa ocorrer por consequência, o departamento ficaria sim no prejuízo.
Ludmila ainda questionou sobre a intenção do casal de se separar geograficamente. Gabriel
responde a Ludmila e discorreu sobre vários métodos da possibilidade de ficarem juntos, e
que essa é a intenção. Porém argumentou que essas possibilidades não deveriam servir de
elementos pois o que está sendo julgado aqui é a remoção do Gabriel. E disse que possíveis
decisões judiciais não valem para decisões administrativas. Gabriel disse ainda que o
conselho estaria extrapolando os direitos administrativos. Gabriel questiona se a lei só vale
para UFJF e questiounou também se o conselho efetuou o mesmo questionamento para o
processo do servidor Thiago Ávila,anteriormente aprovado nesta mesma reunião. Gabriel
esclarece que quando ele fala de pessoalidade é o modo que o processo por um todo está
sendo julgado. Mariane esclareceu sobre as intenções do casal, que é legítima a intenção de
irem para Juiz de Fora para ficarem juntos, e deixa claro o motivo desses pedidos. Cláudia
questionou se o departamento sabe de toda a intenção do casal em irem para Juiz de Fora. E
mesmo assim o departamento se mostra positivo. Frederico colocou seu ponto de vista e
disse que não podemos atrelar o assunto da remoção com o do matrimonio do casal.
Frederico ainda frisou da responsabilização do departamento em acatar a decisão favorável
sobre a possível remoção da esposa Mariane. Roberto pediu novamente a palavra e informou
que as decisões judiciais pautam decisões administrativas sim. Deixou claro sobre o tempo de
transição entre a abertura do processo que foi feito em dezembro e do primeiro trâmite, em
maio. Ângelo solicitou a palavra para esclarecer que os processos de remoção apresentam
prejuízos que somente são observados no âmbito da UFJF, principalmente pelo fato de que
alguns tipos de remoção previstos na lei 8112 não geram o direito de contrapartida de vaga.
Caso aconteça da servidora ganhar direito de remoção para a UFJF, segundo as legislações
pertinentes, a universidade não tem dever nenhum em recompor a vaga perdida. O servidor
Gabriel reclamou que o processo já se encontrava em trâmite há quase um ano e que somente
agora, prestes a se tomar uma decisão, a discussão estava se complicando especialmente para
seu pedido. O Prof. Ângelo respondeu que o processo somente foi submetido recentemente
ao ICV; que tão logo teve acesso ao pedido, efetuou vários questionamentos, que submeteu
seus questionamentos à AGU, que por sua vez se julgou incompetente para responder às
perguntas; que a AGU direcionou o processo para a PROGEPE, quem efetuou resposta
informando sobre o eminente risco de se gerar acompanhamento de cônjuge, caso a remoção
aconteça. Além disso, relatou sua conversa com a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Kátia
Castro,que informou que houve falhas nos trâmites desse processo, e que o ICV não foi
comunicado e que existem embaraços dentro desse fluxo o que trouxe esse prejuízo de
morosidade. Finalizada a discussão, o Prof. Ciro informou que se sentia constrangido em
efetuar a votação na frente dos servidores, o que foi corroborado pela Profa. Ludimila. O Prof.
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Ângeloentão elaborou o encaminhamento de “a votação ocorrer na ausência dos servidores”.
Em regime votação, a possibilidade da votação da aprovação do parecer do relator ser
realizada sem a presença do TAEGabriel e a Mariane, foi reprovada por 9 votos contra, 2 a
favor, e 2 abstenções. Na sequência, Ângelo colocou o parecer em regime de votação. O parecer
foi reprovado por 6 votos contrários, 5 votos a favor e 2 abstenções, o que implica na
aprovação da solicitação de remoção do TAE Gabriel Pinheiro Lacerda. Ponto 06: Ângelo
solicita a indicação de um novo relator do departamento do DCBV, seguindo ordem decidida
em reunião de Conselho de Unidade. Ponto 07: Ângelo passa a palavra para o professor que
justifica a sua solicitação embasado na possibilidade de participar de outros projetos mas que
as atividades no departamento se manterão, tanto na docência quanto no administrativo. O
Prof. Ângelo questionou se o pedido foi devidamente debatido no departamento e se haverá
algum prejuízo. Tanto o Prof. Cléverton quanto a Profa. Ana Emília informaram que a carga
horária do Prof. Cléverton não será reduzida, que ele continuará executando suas atividades,
mas que o que ele desejava era abrir mão da dedicação exclusiva para que pudesse receber
outros vencimentos fora da universidade, o que é previsto por lei e por regulamentação
interna da universidade. Sem mais questionamentos, o ponto foi colocado em votação com
duas abstenções e foi aprovado. Ponto 08: Ângelo disse que na última reunião ficou o impasse
sobre a defesa de cada um dos departamentos deveriam fazer em prol da utilização de um
local que foi liberado na Univale, o laboratório F10. Ângelo disse ainda que tem a possibilidade
da devolução para a Univale, o que economizaria o aluguel pago pela UFJF à Univale, foi aí
que a Odontologia e o DCBV manifestaram o interesse pelo espaço. O pleito do DCBV dizia a
respeito à alocação do laboratório de botânica, e o pleito da Odontologia diziarespeito à
alocação do laboratório de Patologia, que está funcionando de maneira precária. Nesse meio
tempo, Ângelo esclareceu que conseguiu resolver o problema junto ao Instituto Federal, para a
continuação da disponibilização do espaço para funcionamento das aulas de botânica e que a
questão do transporte até o IFMG está resolvida junto à direção. Informou também que atéo
presente data não houve manifestação do DCBV em favor do pleito do laboratório F10. Nesse
sentido, sobra o pleito do curso de Odontologia. Sibele se apresentou e disse que já procurou
diversas instâncias institucionais para resolver o problema da Patologia Oral do curso de
Odontologia e discorreu sobre toda a jornada e a precária situação do laboratório de patologia
atual e ainda discorre sobre os benefícios de tal laboratório ser alocado no bloco F10 em
questão. Sibele fala sobre a importância de tal atividade no leste de minas e que auxilia no
fornecimento de diagnósticos para a região. Sibele disse que ela sozinha é responsável por
todos os trâmites e processos realizados em tal laboratório e que necessita de uma ajuda do
conselho para superar essa sobrecarga de tarefas. Ângelo então colocou o pedido da professora
Sibele em regime de votação e foi aprovado com unanimidade. Não havendo mais
manifestações, eu, Victor Gonçalves Chagas, lavrei a presente ata.

Documento assinado eletronicamente por Angelo Marcio Leite Denadai, Diretor (a),
em 10/12/2019, às 11:20, 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 Clarice Lima Alvares da Silva, Servidor(a),
em 11/12/2019, às 11:15, 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 Mauricio Augusto Aquino de Castro,
Coordenador(a) em exercício, em 12/12/2019, às 08:18, 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 Claudia Oliveira Fontes, Professor(a), em
12/12/2019, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Emilia Farias Pontes, Vice-Chefe de
Departamento, em 16/12/2019, às 11:26, 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 13:38, 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 0047701 e o código CRC 45A44186.

Referência: Processo nº 0226227.004005/2019-89 SEI nº 0047701
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