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ATA da Reunião Extraordinária do Conselho de Unidade do Instituto de Ciências da Vida
da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, realizada aos vinte
e seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, tendo início às 14h30min, na sala 615,
no prédio da faculdade UNIPAC, situada na Rua Manoel Byrro, nº 241, Bairro Vila Bretas, na
cidade de Governador Valadares/MG. A Diretora em exercício do Instituto de Ciências da
Vida, Profª. Waneska Alexandra Alves, preside e abre a sessão, agradecendo a presença de
todos os presentes e verificando o quórum regimental, constando presentes os
conselheiros: a Chefe do Departamento de Ciências Básicas da Vida, Profª. Ione Maria de
Matos; o representante do Chefe do Departamento de Educação Física, Prof. Luís Fernando
Deresz; o representante da Chefe do Departamento de Fisioterapia, Prof. Cristino Carneiro
Oliveira; a Coordenadora do Curso de Fisioterapia, Profª. Cristina Martins Coelho, a
Coordenadora do Curso de Farmácia, Profª. Juliana Poglia Carini; a Coordenadora do Curso
de Nutrição, Profª. Angélica Cotta Lobo Leite Carneiro; o Chefe do Departamento de
Medicina, Prof. Heder José Ribeiro; a Representante do Chefe de Departamento da
Odontologia, Profª. Ana Emília Farias Pontes; a Coordenadora do Curso de Odontologia,
Profª. Rose Mara Ortega; o representante da Coordenação do Programa Multicêntrico de
Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular – PMBqBM, Prof. Jeferson Gomes da
Silva; os representantes dos servidores Técnico-Administrativos em Educação, Luciana
Patrícia Ribeiro Sarmento de Andrade Nunes e Roberto da Silva Lima. O prof. Antônio
Frederico de Freitas Gomides, Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em
Ensino de Biologia (PROFBIO), justificou sua ausência. Em seguida, passou-se para a leitura
da pauta da reunião: 1) Processos assinados ad referendum em 25/06/2019 - Aprovação de
abertura de processo seletivo simplificado – Departamento de Educação Física: a ) Proc.
23071.011329/2019-86 – Devido a licença para doutorado do Prof. João Paulo Fernandes
Soares; b ) Proc. 23071.011321/2019-10 - Devido a licença para doutorado do Prof. Marcos
Vinícius da Silva; c) Proc. 23071.011320/2019-75 - Devido a licença para doutorado do Prof.
Flávio de Jesus Camilo e; Aprovação de abertura de concurso público professor da carreira
do magistério superior - Deptº de Educação Física - Proc. 23071.011328/2019-312). 2) Análise
de arguição de parcialidade apresentada por candidato do concurso público do
Departamento de Odontologia. Proc. 23071.003741/2019-22 - Edital 37/2019. 3) Solicitação
de professor do Departamento de Medicina para lecionar a disciplina de Semiologia no
Curso de Fisioterapia. Após a leitura da pauta, profª. Waneska solicitou aprovação dos
presentes para o acréscimo de três itens de pauta. Nesse momento, prof. Luís ressaltou que,
quando se trata de reunião extraordinária, a pauta deveria ser única. Profª. Waneska disse
concordar com a afirmação, mas explicou que alguns assuntos do ICV devem ser discutidos
no Conselho de Unidade e tem prazos curtos para serem resolvidos, motivo pelo qual há
necessidade de se acrescentarem mais itens de pauta, pois muitos desses assuntos não
podem aguardar a próxima reunião do Conselho de Unidade. Profª. Waneska retornou o
pedido de aprovação das pautas, não havendo objeção pelos presentes nesse sentido, as
pautas acrescentadas foram: 4) Aprovação de abertura de processo seletivo simplificado
para professor substituto, do DCBV, processo nº 23071.011459/2019-19, para a vaga da Profª
Fernanda Souza de Oliveira Assis, em face de seu afastamento por motivo de saúde, a partir
de agosto/2019. 5) aprovação da Banca Examinadora que participará do Concurso n.º 015,
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Edital 037/2019, do Departamento de Medicina. 6) Manifestação por parte dos
conselheiros acerca da manutenção do contrato da UNIVALE, visto que seu encerramento
será no dia 30 de agosto de 2019. Passou-se para discussão e aprovação da Pauta 1. Profª.
Waneska solicitou ao prof. Luís explicação acerca do assunto. Prof. Luís esclareceu que no
Departamento de Educação Física há três professores de licença para doutorado e ainda há
a vaga do prof. Christiano Moreira, que pediu exoneração, por isso foi necessária a
solicitação de abertura de processo seletivo para contratação de professor temporário e
também abertura de concurso para contratação de professor efetivo. Em seguida, profª.
Waneska colocou a pauta em regime de votação, sendo a mesma aprovada por
unanimidade. Passou-se, então, para a Pauta 2 que trata da análise de arguição de
parcialidade apresentada por candidato no concurso público do Departamento de
Odontologia. Profª. Waneska passou a palavra para a Profª Ana Emília prestar
esclarecerimentos acerca do ocorrido. Profª. Ana Emília disse que uma candidata fez uma
petição relatando haver conflitos de interesses entre uma professora suplente da banca e
um candidato inscrito nesse concurso. Profª. Ana Emília disse que, de acordo com a petição
da candidata, a professora é docente na UNITAU e trabalhou diretamente com um dos
candidatos que foi professor temporário também na UNITAU. Além disso, segundo a
peticionante, a referida professora é amiga pessoal do orientador de doutorado do aludido
candidato. Profª. Ana Emília disse que a petição foi levada para discussão no Núcleo de
Prótese/Oclusão. Prof. Ana Emília solicitou que a Prof. Mirelle explicasse a discussão feita
no Núcleo de Prótese/Oclusão. Profª. Mirelle disse que, após análise da petição, o parecer foi
desfavorável a alegação feita pela candidata. A profª Mirelle fez uma leitura do parecer que
foi embasado na portaria da UFJF nº 1.329 de 11 de dezembro de 2015. A profª. Rose disse
que a PROGEPE sugeriu que fosse feita a troca da professora, pois se o candidato for
selecionado no processo, poderia haver ainda mais questionamento judicial. Prof. Heder
disse que no Departamento de Medicina ocorreu o memso problema e que foi mantida a
banca, mas ele também sugeriu, para evitar maiores problemas, que a professora seja
substituída. Após as discussões, Profª. Waneska sugeriu que o Conselho de Unidade
recomende a troca da professora e aprove a composição da nova banca de concurso
designada pelo Departamento de Odontologia. Profª. Mirelle fez a leitura da proposta de
nova composição da banca, sendo: Titulares: Frederico dos Reis Goyatá – Doutor (UNIFAL),
Marcela Filié Haddad – Doutora (UNIFAL) e Maurício Malheiros Badaró – Doutor (UFSC);
Membros Suplentes: Ana Emília Farias Pontes – Doutora (UFJF GV) e Maria Beatriz Freitas
D’Arce – Doutora (UFJF GV). Profª. Waneska colocou em regime de votação os dois
encaminhamentos: sugestão da troca da professora e a proposta de composição da nova
banca do concurso, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, profª. Waneska pediu
inversão dos pontos de pauta, sugerindo discutir primeiro as pautas 4 e 5 e,
posteriormente, discutir as pautas 3 e 6, não houve contestação nesse sentido. Então,
passou-se para a discussão e aprovação da Pauta 4 que trata da aprovação de abertura de
processo seletivo simplificado para professor substituto do DCBV. Profª. Ione explicou que
esse processo de contratação de professor substituto para o DCBV foi discutido em reunião
departamental do DCBV e que o mesmo precisa de apreciação e aprovação do Conselho de
Unidade do ICV. Disse ainda que a vaga é para substituir a profª Fernanda Souza de Oliveira
que entrará de afastamento por motivo de saúde em agosto/2019. A pauta foi colocada em
regime de votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para
a Pauta 5 que versa sobre a aprovação de banca de concurso do Departamento de Medicina.
Profª. Waneska fez a leitura da composição da banca do concurso n.º 015, edital 037/2019,
proposta pelo Departamento de Medicina: Titular: Alexandre Barbosa Andrade - Doutor –
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Titular: Fabíola Sampaio Brandão -
Especialista – Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF/GV. Titular: Ivana Lúcia
Damásio Moutinho - Doutora – Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. Suplente:
Heder José Ribeiro - Doutor – Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF/GV. Suplente:
Pedro Paulo Lopes de Oliveira Júnior - Especialista – Universidade Federal de Juiz de Fora –
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UFJF/GV. A pauta foi colocada em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade.
Em seguida, retornou-se a Pauta 3 que trata do pedido feito pelo Departamento de
Fisioterapia ao Departamento de Medicina, solicitando um docente para lecionar a
disciplina de semiologia no curso de Fisioterapia. Nesse momento, a Profª. Waneska
solicitou que a profª. Cristina explicasse sobre a situação. Profª. Cristina disse que essa
disciplina seria ministrada pela profª. Gabriela, mas ela entrou de licença maternidade.
Profª. Cristina disse ainda que vários alunos estão procurando a coordenação do curso para
saber quando ocorrerá a reposição dessas aulas que ainda não tem professor. Disse ainda
estar muito preocupada com a situação, uma vez que a disciplina de semiologia é pré
requisito para outras disciplinas e que, segundo a PROGRAD, essa disciplina deverá ser
encerrada ainda neste semestre. Prof. Heder disse que há um processo para contratação de
professor temporário dessa disciplina para a substituir a profª Gabriela, mas que a licença
maternidade ocorreu antes da contratação do professor. Salientou ainda que essa demanda
foi discutida na última reunião de Departamento da Medicina e que, embora a medicina
tenha muitos professores, algumas áreas ainda são muito deficitárias, sendo a semiologia
uma delas. Prof. Heder fez a proposta de convidar alunos da medicina que estão em
períodos avançados para ministrar essas aulas. Outra sugestão do prof. Heder é utilizar o
recurso do professor convidado. Profª. Cristina afirmou se sentir desconfortável em
concordar com a possibilidade de um aluno, que ainda não é formado, ministrar aulas de
semiologia no curso de Fisioterapia. Prof. Heder disse que se reunirá com os professores de
semiologia para verificar quem poderá ministrar essas aulas. Disse ainda que fazer o
professor assumir uma carga horária maior da que já é atribuída a ele é muito complicado.
Prof. Cristino sugeriu fazer um cálculo, levando em consideração a relação entre quantidade
de professores e carga horária. Prof. Heder disse que esse cálculo já foi feito e que há
sobrecarga de atividades. Profª. Waneska sugeriu alterar os horários do curso de Fisioterapia
para que seja possível algum professor ministrar essas aulas. Sugeriu ainda que haja
mudança nos horários dos alunos da Fisioterapia para o horário teórico da semiologia do
curso de Medicina, para que assim os professores consigam atender a Fisioterapia também.
Prof. Heder pediu para deixar registrado o seguinte encaminhamento: na próxima semana
se reunirá com o departamento de Fisioterapia para tentar achar uma solução para o
problema e ele também trará uma proposta feita pelo Departamento de Medicina. Passou-
se, então, para a Pauta 6 que versa sobre o encerramento do contrato da UNIVALE. Profª.
Waneska salientou que o contrato vencerá em 30/08/2019 e que o conselho precisa se
posicionar quanto a renovação ou não do contrato. Profª. Waneska perguntou se os
laboratórios da UNIVALE estão sendo utilizados. Profª. Ione disse que a Profª. Cibele utiliza
um dos laboratórios. Prof. Jeferson disse que alguns laboratórios estão de mudança para a
UNIPAC, mas que tem equipamentos que precisam de uma empresa especializada para
fazer a mudança. Prof. Jeferson sugeriu que encaminhe um memorando para o gestor do
contrato para dizer quais são os espaços que deverão ser mantidos na UNIVALE. Enfatizou
ainda que, tem equipamentos que devem ser devidamente instalados na UNIPAC, ou seja, a
questão não é somente a mudança da UNIVALE para a UNIPAC, mas verificar se os espaços
estão preparados para receber os equipamentos, como por exemplo, equipamentos que
precisam de climatização. Profª. Waneska disse que solicitará a fiscal do contrato da
UNIVALE, a TAE Thaísse, que se manifeste a respeito dos espaços que estão sendo
utilizados e se há necessidade de renovação do contrato. Encerrada as discussões, profª
Waneska agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 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 eletronicamente em
concordância e para validação de documento legal.

Documento assinado eletronicamente por Ione Maria de Matos, Professor(a), em
11/07/2019, às 16:47, 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 Luis Fernando Deresz, Vice-Chefe de
Departamento, em 11/07/2019, às 16:50, 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 11/07/2019, às 16:52, 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 Luciana Patricia Ribeiro Sarmento de
Andrade Nunes, Servidor(a), em 11/07/2019, às 17:18, 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 Roberto da Silva Lima, Servidor(a), em
11/07/2019, às 17:31, 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 Cristina Martins Coelho,
Coordenador(a), em 11/07/2019, às 19:21, 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 Cristino Carneiro Oliveira, Professor(a),
em 12/07/2019, às 07:04, 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 Juliana Poglia Carini, Professor(a), em
12/07/2019, às 10:50, 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 15/07/2019, às 12:29, 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
23/07/2019, 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 Rose Mara Ortega, Coordenador(a), em
25/07/2019, às 10:04, 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 Leticia Silva Oliveira, Servidor(a), em
30/07/2019, às 15:35, 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, Servidor(a), em
18/08/2019, às 17:06, 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 Waneska Alexandra Alves, Diretor (a), em
20/08/2019, às 10:19, 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
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Departamento, em 22/08/2019, às 10:58, 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 Fabiana da Silva Pereira, Servidor(a), em
29/08/2019, às 13:41, 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 0005266 e o código CRC 8447425C.

Referência: Processo nº 0226227.001494/2019-83 SEI nº 0005266
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