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

 

ATA da 32ª Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida da Universidade
Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, realizada virtualmente, aos vinte oito dias do mês
de maio de dois mil e vinte. O prof. Ângelo Márcio Leite Denadai preside e abre a sessão, saudando a
todos e verificando o quórum regimental, constando presentes os conselheiros: a Vice-Diretora do ICV,
Prof.ª Waneska Alexandra Alves; a Chefe do Departamento de Ciências Básicas da Vida, Prof.ª Cláudia
Oliveira Fontes; a Vice-Chefe do Departamento de Ciências Básicas da Vida, Profª. Márcia de Carvalho
Vilela; a Coordenadora do Curso de Educação Física, Prof.ª Meirele Rodrigues Gonçalves; o Chefe do
Departamento de Farmácia, Prof. Erly Guilherme Azevedo; o Chefe do Departamento de Fisioterapia,
Prof. Rafael Marins Rezende; a Vice-Coordenadora do Departamento de Fisioterapia, Prof.ª Fabiana
Roberta Carnaúba;  a Coordenadora do Curso de Farmácia, Prof.ª Juliana Poglia Carini; o Chefe do
Departamento de Medicina, Prof. Heder José Ribeiro ;   a Coordenadora do Curso de Medicina, Prof.ª
Carina Dantas Ruiz Magalhães; o Chefe do Departamento de Nutrição, Prof. Leandro de Morais Cardoso; a
Coordenadora do Curso de Nutrição, Prof.ª Angélica Co�a Lobo Leite Carneiro; o Chefe do Departamento
de Odontologia, Prof. Carlos Eduardo Pinto de Alcântara; a Coordenadora do Curso de Odontologia, Prof.ª
Rose Mara Ortega; a Coordenadora do Programa Mul�cêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e
Biologia Molecular – PMBqBM, Prof.ª Cibele Velloso Rodrigues; o Coordenador do Mestrado Profissional
em Ensino de Biologia, Prof. Antônio Frederico de Freitas Gomide; os representantes dos técnicos
administra�vos em educação, Jenifer Carvalho Grossi e Roberto da Silva Lima; o representante dos
discentes Webert Arão. O Prof. Ângelo iniciou a reunião colocando os seguintes pontos de ata para
votação: Ponto 01) Proposta de estratégia da Direção do ICV para possível alocação de espaço construído
na UNIDADE São Pedro (referente a 10 salas) mas não presente no contrato vigente (espaços ainda não
alugados). Ponto 02) Divulgação da Proposta de disciplina opta�va para todo o ICV em "Emergências em
Saúde Pública", voltada para questões rela�vas a surtos, epidemias, endemias, pandemias e análise de
dados. Obs: A proposta de disciplina será apresentada pela Profa. Waneska Alexandra Alves. Em resumo,
a disciplina ficará vinculada ao Departamento de Medicina mas será ofertada por um grupo de
professores da área. A ideia é que seja ofertada para todos os cursos do ICV. Ponto 03) Relato da Profa.
Waneska, acerca da discussão ins�tucional sobre possível retomada das a�vidades via EAD. Ponto 04)
Proposta de aprovação de cartas de agradecimento do Conselho de Unidade aos Deputados Leonardo
Monteiro e Euclydes Petersen pela disponibilização de emendas parlamentares ao ICV/ Campus GV. Ponto
05) Levantamento do plano de necessidades dos departamentos, para atendimento ao pedido da
Coordenação Administra�va / Direção do Campus, para proposição de projeto de novo campus unificado.
Ponto 06) Informe sobre novo fluxo de documentos de projetos de extensão. 0226227.012235/2019-09. O
Diretor colocou ao pauta em regime de apreciação. A pauta foi colocada em regime de aprovação e
aprovada por unanimidade. Ponto 01 - Proposta de estratégia da Direção do ICV para possível alocação
de espaço construído na UNIDADE São Pedro (referente a 10 salas) mas não presente no contrato
vigente (espaços ainda não alugados). O Prof. Ângelo iniciou a discussão alegando que o proprietário do
imóvel do São Pedro já está construindo um espaço muito maior do que está no contrato. Diante dessas
informações, Ângelo disse que seria rela�vamente fácil, do ponto de vista técnico, fazer adequações para
espaços como sala de aula e laboratórios. O Diretor esclareceu que nenhuma estratégia rela�va ao
mecanismo de contratação seria tratada, visto que não dispõe de subsídio administra�vo e jurídico para
prosseguir com a ação. Mas que necessita de apoio e respaldo do CU-ICV para que possa levar a
discussão adiante nas demais instâncias da UFJF, a citar, Direção do Campus, Reitoria e Procuradoria.
Ângelo disse que o espaço construído já dispõe de área para alocação da Anatomia de aproximadamente
100 m2, além de mais 10 salas de aula de tamanho médio de 60 m2. E fez questão de enfa�zar que se
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trata de uma proposta, que existe risco de não prosseguir, e que não resolve o problema do ICV como um
todo. Que caso siga adiante, ajudará a amenizar os problemas de restrição de espaço enfrentados pelo
ins�tuto. Assim, reforçou que o apoio do Conselho de Unidade seria de extrema importância para essa
nova demanda. Enquanto esses espaços não forem contemplado no contrato os espaços ficarão
fechados.  Finalizada as exposições iniciais por parte da direção, foi aberta a discussão.   A Profa. Cibele
ques�onou sobre a procuradoria já ter colocado contra a adição da anatomia no contrato. O Prof. Ângelo
esclareceu que naquela época, já havia um contrato vigente com a UNIPAC, já contendo espaço para
anatomia, o que se configuraria como duplicidade de objeto. Contudo, em setembro o contrato vencerá,
de modo que a reduzir as vedações de natureza jurídica. Disse ainda que caso seja aprovado a estratégia,
procuraremos algum disposi�vo jurídico para superar essa questão, e reforçou que este não seria o
momento dessa discussão. A professora Carina perguntou se as salas de aula irão atender todos os cursos
do ICV. Ângelo esclareceu que no espaço já existem 8 salas, que atenderão preferencialmente ao DCBV.
Porém, as outras 10 salas é que estão entrando na discussão agora, inclusive no que diz respeito a como
será o uso. A Profa. Angélica ques�onou sobre a existência de um espaço de vivência com can�na e caso
não exista, sugeriu que nessa nova planta fosse implantado. Também sugeriu a disponibilidade de
espaços para disciplinas interdisciplinares como sociologia. Ângelo disse que não existe esse espaço de
can�na e que se o conselho entender que esta demanda é per�nente, que questões infraestruturais
deverão ser avaliadas pela equipe de engenharia responsável pelo projeto, visto que as salas se
encontram no segundo pavimento do prédio. A Profa. Cláudia do DCBV disse que, segundo o gestor do
contrato, Prof. Luiz Gonzaga também do DCBV, as atuais 8 salas de aula disponibilizadas ao DCBV,
atendem à demanda do DCBV, mas de forma apertada. Disse que na época da elaboração do caderno de
especificações, o DCBV ficou impedido de solicitar uma área maior sob o risco de licitação deserta. Mas
que agora, havendo oportunidade de expandir o espaço, que seria muito importante que o DCBV �vesse
pelo menos mais duas salas, pois tal disponibilidade irá se repercu�r diretamente e de forma posi�va
para todo o ICV, pois facilitará a organização dos horários e minimizará deslocamentos de servidores e
estudantes pela cidade. Assim, apresentou a proposta de que das 10 salas de aula, duas sejam des�nadas
para o DCBV, para funcionamento similar às outras 8 salas, além de manter a demanda da sala onde
poderia ser alocada a anatomia. O professor Carlos Eduardo saudou a todos e, em nome do
Departamento de Odontologia, apresentou uma demanda de 6 salas. O Professor disse que o
departamento tem deficiência principalmente em três áreas: a) Setor de radiografia odontológico que no
total ocuparia 175 metros quadrados. b) Laboratório mul�disciplinar pré-clínico 125 metros quadrados. c)
Laboratório de patologia com espaço mínimo de 55 metros quadrados. A soma desses espaços totalizaria
aproximadamente 360 metros quadrados, jus�ficando as 6 salas. Enfa�zou que na UNIPAC existe uma
enorme restrição técnica para instalação de equipamentos, principalmente porque entes federais não
podem fazer adequações (elétricas, hidráulicas, etc) que representem melhoria no espaço alugado. Disse
também que caso esses 6 espaços sejam aceitos, a odontologia abriria mão daqueles já des�nados ao
departamento na úl�ma reunião do CU-ICV. O Prof, Carlos jus�ficou também que o espaço pleiteado no
São Pedro é próximo da ABO e facilitaria assim o deslocamento dos alunos, com minimização de trânsito
de estudantes e servidores pela cidade. O Professor finalizou sua fala apresentando a planilha com os
dados ditos anteriormente. O Professor Héder pediu que seria importante reservar 1 ou 2 espaços para
serem espaços mul�usuários. O representante dos discentes Webert Arão deixa uma consideração a
respeito dos ambientes de convivência para os alunos e propôs a reserva de um espaço para a
convivência dos mesmos, visando que a falta de espaço para interações sociais é um fator agravante na
saúde mental dos alunos. O Professor Frederico saudou a todos e ressaltou em relação ao programa
ProfBio. Disse que há um convênio em fase de elaboração, mas não tem nenhuma resposta ou garan�a
de efe�vação, e disse que um ambiente de 60 m2, se divididos em dois espaços, já atenderia a demanda
de duas salas de 30 metros quadrados de aula. Disse que as aulas do programa só acontecem nas sextas-
feiras. Disse também que tem a demanda de 1 laboratório para ensino de biologia. Frederico ainda
reforçou da importância do espaço de convivência para os alunos. A Professora Carina ressalta que uma
análise ao mapa de salas seria importante para realizar a adequação desse novo espaço diminuindo
assim o deslocamento dos alunos entre as instalações do campus, proporcionando uma qualidade de
vida melhor para os todos. O Professor Leandro disse que não ficou claro se estamos levantando uma
proposta para ser votada ou apenas uma estratégia a ser seguida. Ângelo esclareceu que o intuito dessa
reunião é um posicionamento estratégico para subsidiar suas ações junto às demais instâncias e que por
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esta razão, seria muito posi�vo se um posicionamento fosse alcançado ao final da discussão. Leandro
ainda levantou uma dúvida ao apoio administra�vo que hoje está no Pitágoras, se será ex�nto ou não.
Ângelo disse que o apoio administra�vo deixará de exis�r no prédio do Pitágoras e haverá uma
realocação dos servidores do setor. Leandro complementou o posicionamento da professora Carina sobre
levar em conta o deslocamento dos alunos e preferencialmente dar o acesso a esses espaços aos cursos
que já estão instalados no prédio dito. O Professor Erly já levanta um posicionamento a favor de
prosseguir com o processo de forma com que os espaços sejam u�lizados pelo ICV de maneira mais
cole�va e justa possível. Ângelo propõe um encaminhamento da aprovação da estratégia e tentar ainda
hoje a definição dos espaços distribuídos por departamento, jus�ficando que um atraso na deliberação,
atrasará sua ação junto às demais instâncias. Como precisava de uma definição quanto a prosseguir ou
não com a estratégia, colocou a proposta de prosseguir com a estratégia, sem ainda definir os espaços,
em regime de votação. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, Alexandre
Barbosa levantou uma encaminhamento onde essa tenta�va de alocação fosse feita posteriormente
através de email onde os departamentos �vessem mais tempo para apresentar as propostas. Waneska
introduz sua fala alegando que sempre teremos problemas de espaço. O Prof. Ângelo pondera que as
a�vidades presenciais estão suspensas por força de resolução do CONSU (10/2020) e diz que da forma
que a discussão está seguindo, não será possível uma deliberação na reunião do dia, visto que o a
demanda (2 espaços do DCBV + 6 espaços da Odontologia + 2 espaços mul�usuários sugeridos pela
Medicina + 2 espaços pelo PROFBIO + 1 ou 2 espaços para Can�na e convivência + 1 espaço para sala de
professores de outros departamentos, totalizando 15 espaços) está maior do que a oferta. Nesse sen�do,
apresentou a proposta de criação de uma comissão para avaliar a questão que foi colocada em regime de
votação. O encaminhamento foi foi aprovado com 13 votos a favor, 5 votos contrários e 3 abstenções.
Quanto à composição da proposta, Ângelo apresentou dois modelos para a composição da comissão.
Proposta 1: que a comissão fosse composta por 5 membros, sendo 2 professores que não apresentaram
demanda dos locais, o gestor do contrato, 1 TAE e um estudante. Proposta 2: que a comissão seja
formada por 7 membros: Um representantes de cada um dos departamentos: DCBV, Odontologia,
Pro�io, Medicina, um TAE, o Gestor do Contrato vigente e um estudante. A escolha entre as propostas
foi colocada em votação e aprovada por 16 votos para a proposta 2 contra 6 votos para a proposta 1. O
Diretor determinou que, para que se tenha agilidade e resposta num prazo per�nente para que possa
encaminhar os tramites, a comissão terá um prazo de 15 dias uteis a par�r de amanhã para apresentar o
resultado de seu trabalho de acordo com as seguintes atribuições: I) Apresentação de uma proposta de
ocupação dos 10 espaços pleiteados, ouvindo os departamentos interessados na ocupação destes. II)
Havendo mais de uma proposta de ocupação, que estas serão apresentadas no conselho para
deliberação. Finalizou o ponto dizendo que cada um dos departamentos deverão encaminhar à secretaria
da direção do ICV a relação de nomes para compor a comissão. Ponto 02 - Divulgação da Proposta de
disciplina opta�va para todo o ICV em "Emergências em Saúde Pública" - Waneska discorre que, em
conjunto com algumas professoras da área da saúde, foi pensado a proposta de uma disciplina no
modelo EAD. Waneska explicou sobre o conteúdo programá�co da disciplina “Emergências em Saúde
Pública” atrelando da importância do discente em compreender um conteúdo mais profundo sobre o
assunto. Contou ainda sobre os tramites necessários com a CONGRAD que estão suspensos, mas que
num momento apropriado iria encaminhar a demanda. A Professora ressaltou que seria uma disciplina
opta�va e por hora finalizou o ponto. Ponto 03 - Relato da Profa. Waneska, acerca da discussão
ins�tucional sobre possível retomada das a�vidades via EAD.  Waneska agora discorre sobre uma
reunião virtual com o reitor sobre as providencias de cada ins�tuto tomada diante a pandemia e sobre a
possível implementação das disciplinas EAD. A Vice-diretora discorreu sobre as falas dos diversos
professores da Universidade perante a esse tema e suas dificuldades quanto a possível retomada das
a�vidades na modalidade a distância. Ângelo ainda discorreu sobre a importância do ICV saber dessa
reunião, haja visto que alguma deliberação pode acontecer acerca da regulamentação do ensino à
distância, pelo menos a nível emergencial. Ângelo colocou a con�nuação da reunião em votação pois o
tempo de 2 horas de reunião já foi a�ngido. Votação foi aprovada por unanimidade. Ângelo disse que
existe uma grande pressão por parte da sociedade para que as federais retornem as a�vidades. A pressão
existe, porém não existe nenhuma deliberação a nível do Conselho Superior a respeito desse tema.
Leandro disse que muito preocupa ele esse caso e que é importante todos os departamentos se
preparassem para essa modalidade EAD e ques�onou “até quando conseguiremos permanecer sem
a�vidades”. O discente Webert registra que o assunto do ensino EAD foi deba�do no D.A. de Farmácia,
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que se manifestou contrário à modalidade, em virtude das diversas inseguranças que pairam sobre o
assunto que incluem as dificuldades de acesso por parte dos discentes bem como do elevado volume de
aulas prá�cas existentes na grade curricular do Curso de Farmácia. Ângelo finaliza o ponto dizendo que
várias outras redes de ensino já estão prestes à retomada, como rede estadual de ensino e EBTT ofertado
pelos IFs e ins�tuições par�culares. Assim, é importante que todos estejam cientes de que o ponto está
sendo discu�do na Universidade. Ponto 04 - Proposta de aprovação de cartas de agradecimento aos
Deputados Leonardo Monteiro e Euclydes Petersen pela disponibilização de emendas parlamentares ao
ICV/ Campus GV. As cartas de agradecimento foram aprovadas mediante a pequenas adequações na
escrita. Ponto 05 - Levantamento do plano de necessidades dos departamentos, para atendimento ao
pedido da Coordenação Administra�va / Direção do Campus, para proposição de projeto de novo
campus unificado.  Ângelo explicou sobre os acontecimentos decorrentes da representação no Ministério
Público Federal acerca da paralisação da obra do Campus, bem como do e leu os e-mails trocados com a
direção do campus, ressaltando as consequências dos procedimentos preparatórios nº
1.22.009.000202/2019-77, que apura a ocorrência de dano ambiental na obra do Campus GV, e nº
1.22.009.000198/2019-47, que apura a prá�ca de ato de improbidade administra�va por parte da atual
Administração Superior para o Ins�tuto de Ciências da Vida, em especial, no impacto desses
procedimentos numa possível retomada da obra. Foi informado que o Coordenador Administra�vo,
Emílio Mafalda, informou que a direção já estava ciente dos procedimentos, da possível alocação de
recursos da ordem de 3 milhões para reparação do dano ambiental, e de uma possível retomada de obra.
Contudo, o Coordenador Administra�vo informou que não poderia haver avanços sem que o plano de
necessidades dos departamentos fosse redefinido. Após a apresentação do assunto, abriu-se a discussão.
O Prof. Leandro informou que na reunião que houve com a Coord. Administra�va, que o Emílio ficou de
enviar aos departamentos as versões mais recentes dos planos de necessidades. O Prof. Ângelo informou
que estava com esta dúvida e que havia discu�do isso recentemente, por telefone, com a Profa. Cláudia.
Mas que com esse esclarecimento, que iria solicitar à direção do Campus que enviasse o referido plano
de necessidades para que os departamentos reavaliassem e que buscassem um momento junto à
Coordenação Administra�va para efetuar o fechamento dos planos. Fez então um alerta aos
departamentos para que dessem andamento à discussão tão logo recebam, até mesmo para que o ICV
não venha a sofrer ques�onamentos futuros sobre possível inércia quanto ao assunto. Houve um
entendimento do conselho de que esta seria a melhor forma de se efetuar o encaminhamento da ação. O
Diretor pediu aos conselheiros que se preparem a nível departamental para as discussões sobre o
assunto. Ponto 06 - Informe sobre novo fluxo de documentos de projetos de extensão.
0226227.012235/2019-09. O Prof. Ângelo disse que depois de várias tenta�vas de mudança dos tramites
da documentação relacionadas a projetos de extensão, em decorrência dos transtornos que o fluxo atual
tem gerado para a comunidade acadêmica do ICV, que finalmente obteve retorno da PROEXT sobre
autorização para assinatura somente pelos chefes de departamento. Que para isso, deverá ser elaborada
uma portaria efetuando a delegação de função aos chefes. Nada mais havendo a tratar, eu Victor
Gonçalves Chagas 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 Victor Goncalves Chagas, Servidor(a), em 29/05/2020, às
17:45, 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 Cibele Velloso Rodrigues, Coordenador(a), em
10/06/2020, às 14:51, 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, Chefe de Departamento, em
18/06/2020, às 07:26, 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 Paulo Emílio Perim, Professor(a), em 23/06/2020, às

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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15:53, 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 Erly Guilherme Azevedo, Professor(a), em 25/06/2020, às
11:33, 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
21/07/2020, às 11:10, 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 Roberta Nunes Carnauba, Coordenador(a) em
exercício, em 05/08/2020, às 19:56, 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 01/09/2020, às
15:50, 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 Rafael Marins Rezende, Chefe de Departamento, em
03/09/2020, às 09:30, 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 Meirele Rodrigues Goncalves, Coordenador(a), em
04/09/2020, às 18:18, 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 Carlos Eduardo Pinto de Alcantara, Chefe de
Departamento, em 05/10/2020, às 17:08, 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 Alessandro Roberto Rocha, Servidor(a), em 08/10/2020,
às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0101881 e o código CRC
F6F52C15.
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