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

 

ATA da 33ª 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 dezenove do mês de
novembro de dois mil e vinte. Es�veram presentes na reunião os conselheiros: o representando a Chefia
do Departamento de Ciências Básicas da Vida, Prof. David Henrique Rodrigues; a Coordenadora do Curso
de Educação Física, Prof.ª Meirele Rodrigues Gonçalves; o Chefe de Departamento de Educação Física
Ciro José Brito; o Chefe do Departamento de Farmácia, Prof. Erly Guilherme Azevedo; a Vice Chefe do
Departamento de Fisioterapia, Prof.ª Érica Cesário Defilipo; a Vice Coordenadora do Departamento de
Fisioterapia, Prof.ª Fabiana Roberta Carnaúba;  a Vice Coordenadora do Curso de Farmácia, Prof.ª Priscila
Lima Seque�o; 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; a Coordenadora do Programa Mul�cêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia
Molecular – PMBqBM, Prof.ª Cibele Velloso Rodrigues; a Coordenadora do Mestrado Profissional em
Ensino de Biologia, Prof. Ione Maria de Matos; os representantes dos técnicos administra�vos em
educação, Jenifer Carvalho Grossi, Alessandro Rocha e Roberto da Silva Lima; o representante dos
discentes Lorrayne Rodrigues Alves. O prof. Ângelo Márcio Leite Denadai preside e abre a sessão,
saudando a todos e discorrendo sobre como está o andamento das reuniões do Conselho de Unidade.
Jus�ficou a redução do número de reuniões ordinárias do conselho em detrimento ao aumento do
número de reuniões extraordinárias virtuais, regulamentadas a nível de ins�tuto pela Resolução ICV
02/2020 bem como a nível ins�tucional pela Resolução CONSU 14/2020. Em seguida, a conselheira Ione
Matos perguntou sobre a necessidade de gravar a reunião. Antes de prosseguir com a ordem do dia, o
Prof. Ângelo ques�onou aos conselheiros se alguém sustentaria o encaminhamento da presente reunião
ser gravada. Não houve nenhuma manifestação o Prof. Ângelo prosseguiu a reunião colocando os
seguintes pontos de ata para regime de apreciação e votação: Ponto 01) Planos Individuais de Trabalho
dos Docentes do Departamento de Educação Física (18 no total). Ponto 02) Processo de Remoção da
Docente Clara Mockdece Neves, Processo 23071.901515/2020-10. Ponto 03) Indicação de um nome para
o recebimento da MEDALHA JK, ins�tuída pela UFJF em novembro de 2003, através da Resolução No
23/2003 do Conselho Superior da UFJF - CONSU. Ponto 04) Discussão sobre disponibilização de
professores entre os departamentos. Informes 01) Informações sobre o Contrato com o Hospital
Samaritano e Convênio com o Município. 02) Informações sobre o Contrato com a Fisioterapia, DCBV e
encaminhamento do processo 23071.908805/2020-90. A pauta foi apreciada e aprovada por
unanimidade. Ponto 01 - Planos Individuais de Trabalho dos Docentes do Departamento de Educação
Física. O ponto foi apresentado e aprovado com uma abstenção. Ponto 02 - Processo de Remoção da
Docente Clara Mockdece Neves, Processo 23071.901515/2020-10.  O professor Ângelo passou a palavra
para o Professor George, que fez um apanhado sobre o caso e leu o parecer elaborado referente ao
processo pautado. O Professor George leu o parecer na íntegra. O Professor agradeceu a oportunidade
de par�cipação e se diz disposto a esclarecimentos em relação ao caso. Ângelo neste momento abriu a
palavra para os conselheiros para eventuais ques�onamentos. Não houve ques�onamentos, o professor
colocou a pauta em regime de votação e o parecer foi aprovado com 16 votos a favor e 3 abstenções. O
Professor Ângelo encerrou o ponto agradecendo o professor George pela contribuição ao processo. O
Professor George sem mais delongas agradeceu a oportunidade mais uma vez e se despediu da reunião.
Ponto 03 - Indicação de um nome para o recebimento da MEDALHA JK, ins�tuída pela UFJF em
novembro de 2003, através da Resolução No 23/2003 do Conselho Superior da UFJF - CONSU.  O
Professor Ângelo introduziu o ponto discorrendo sobre a solicitação advinda por parte da Direção de
Imagem Ins�tucional da UFJF que por intermediação do Setor de Comunicação do campus Governador
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Valadares (na pessoa do Sr. Ivan Bretas) chegou à Direção do Ins�tuto. O Prof. Ângelo citou que houve
algumas manifestações de conselheiros sobre o assunto, e assim tal assunto foi trazido para a discussão
em conselho de unidade. Em decorrência das manifestações, o Prof. Ângelo passou a palavra aos
conselheiros, especialmente aqueles que se manifestaram por email. Por ter sido um dos que se
manifestou, o Prof. Leandro Cardoso pediu a palavra e falou um pouco sobre o fato do ICV não ter sido
solicitado antes para o recebimento da medalha JK, prá�ca que já algum tempo é exercida para os
Ins�tutos de Juiz de Fora. O Professor leu em partes a resolução nº 23 de 2003 no que tange a indicação
dos nomes. Leandro ainda discorreu sobre a importância de que fosse valorizado os recursos humanos do
campus, e destacou que o segmento educação é pouco reconhecido pela sociedade, assim como as
dificuldades que passamos em um campus pouco notado. O Professor Leandro disse elaborou uma
proposta u�lizando os critérios pessoais jus�ficados pelo pioneirismo dos servidores no campus, aliado
com o comprome�mento e trabalho duro dos servidores. Por fim, Leandro desse que o conselho poderia
optar por indicar ou não os nomes, ou ainda não indicar nenhum nome para o agraciamento. A
professora Angélica Co�a Coordenadora da Nutrição pediu a palavra reafirmando o ponto de vista do
Leandro e ponderou que é contrária a afirma�va levantada por um dos conselheiros, que por email
afirmou que os servidores da lista que estão em cargos comissionados não deveriam ser incluídos na lista
de indicados. Destacou ainda que os desafios encontrados por aqueles que assumiram cargos de gestão
ainda são maiores e que por essa razão, deveriam ser valorizados. A professora Meirele Coordenadora da
Educação Física com a palavra disse que gostaria de parabenizar o Leandro pela inicia�va e que
concordava com a fala da Profa. Angélica. Fez ainda o pedido para o professor Leandro colocasse
disponível os nomes para os conselheiros. Depois da decisão a respeito do funcionamento da votação foi
deliberado o seguinte método: A votação aconteceria em dois turnos, via plataforma “google foms”
gerada pelo secretário do ICV, sendo que no primeiro cada conselheiro teria direito a até três votos. Ao
final do primeiro turno, os 3 candidatos mais votados passariam por outra votação onde cada conselheiro
teria direito a apenas 1 voto. O resultado do primeiro turno da votação foi concluído tendo dentre os
mais votados o Prof. Ângelo Márcio Leite Denadai (13 votos), a Prof.ª Waneska Alexandra Alves (6 votos),
o TAE Walteir Alves Magalhães (5 votos) e a Prof.ª Cibele Velloso Rodrigues (5 votos). Como houve
empate entre os servidores Walteir e Cibele Veloso, o conselho autorizou a inserção de 4 nomes para o
2º turno, a citar: Ângelo Denadai, Walterir Alves, Waneska Alves e Cibele Veloso. Na eleição do 2º turno,
o Professor Ângelo Márcio Leite Denadai foi indicado para ser agraciado com a Medalha JK com 12 votos.
O Professor Ângelo fez os agradecimentos devidos e encerrou o ponto de pauta. Ponto 04 - Discussão
sobre disponibilização de professores entre os departamentos (Relato Professora Rose Ortega). O
Professor Ângelo discorreu sobre uma demanda que chegou à direção através de um relato da Professora
Rose do Departamento de Odontologia acerca do oferecimento de disciplinas entre os departamentos. O
prof. Ângelo resumiu o assunto em que a professora Rose sugeriu que as discussões rela�vas à não
disponibilização disciplinas entre os departamentos, por falta de professores, quando não solucionada
internamente pelos departamentos, deveriam ser tratadas a nível de conselho de unidade. O Prof. Erly
Chefe do Depto de Farmácia pediu a palavra e falou sobre o cuidado que se deveria ter a respeito da
forma com que será gerado a resolução, pela individualidade de cada situação, para que não pudesse ser
u�lizada de forma que prejudicasse algum departamento. Ângelo esclareceu que a necessidade da
resolução para induzir as discussões no conselho, mas que cada assunto deveria ser tratado
individualmente, de modo que as partes envolvidas pudessem se jus�ficar.  Não havendo mais
encaminhamentos, o professor Ângelo colocoua em regime de votação a proposta de elaboração de uma
resolução acerca do assunto. O encaminhamento foi aprovado com 16 votos a favor e 1 abstenção.
Informes – 01) Informações sobre o Contrato com o Hospital Samaritano e Convênio com o Município O
Professor Ângelo discorreu sobre as ins�tuições dos convênio e contrato para que garante campos de
prá�ca para o ins�tuto, especialmente com os estudantes da medicina que apresentam uma carga
horária maior dentro dos espaços. Ângelo resgatou alguns pontos a respeito do contrato com o Hospital
Samaritano que estava com vencimento para o mês de julho, porém relatou que tal contrato não foi
assinado em tempo hábil em virtude de falta de entendimento entre as partes, resultando em sua
ex�nção. Ângelo disse que fomos pegos de surpresa e que não �nha conhecimento de que tal contrato
seria ex�nto, informação esta que chegou ao Diretor na úl�ma quarta-feira, dia 18. Junto a tal
informação, o fato de que outro contrato deveria ser elaborado às pressas para não comprometer o
retorno das a�vidades de estágio dos estudantes do ICV. Dito isso, o professor junto com o Prof. Héder
Ribeiro (Chefe da Medicina), juntamente com os TAEs Ricardo Grunewald (Setor de Contratos – Campus
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GV) e Kassandro Burmann (Setor de Suprimentos – Campus GV), a Pró-Reitora de Planejamento Jucilene
Melandre e a Coordenadora de Contratos da sede, realizaram uma força tarefa para o levantamento de
toda documentação para que acontecesse a inexibilidade de licitação e confecção de novo contrato.
Destacou que se não fosse um extremo esforço da equipe não seria possível a renovação em tempo hábil.
Informou que foram concluídos todos os processos e encaminhamentos necessários e o contrato já se
encontra na procuradoria prestes à publicação. Ângelo ainda disse o contrato e convênio serão custeados
por projeto para beneficiar as universidades que não dispõem um hospital universitário e tal projeto
conta com uma verba que será des�nado para a UFJF campus GV. Dito isso, o recurso do contrato não
está saindo das fontes da universidade e sim do ministério da educação. Com relação ao convênio com o
município, o professor Ângelo informou que, em virtude da urgência, foi necessário solicitar ao professor
Heder que se dedicasse exclusivamente a este assunto, em que é gestor do convênio, inclusive falou que
foi necessário solicitar que ausentasse de uma aula para tratar do assunto, em virtude da extrema
urgência. Na oportunidade, o Prof. Ângelo fez um agradecimento público para o Professor Heder e ao
Professor Adhemar que juntamente com a Professora Carina ajudaram demais todos esses trâmites,
especialmente na confecção dos planos de trabalho. O Prof. Ângelo finalizou dizendo que tais
acontecimentos atrasaram um pouco a situação em relação aos estágios, porém existe uma boa
perspec�va que essa questão será resolvida dentro das próximas semanas. Informes - 02) Informações
sobre o Contrato com a Fisioterapia, DCBV e encaminhamento do processo 23071.908805/2020-90 O
Professor introduziu o assunto discorrendo sobre o resultado de um chamamento público para o
departamento de Fisioterapia, cujo resultado foi para seja alocado no mesmo prédio do departamento de
Ciências Básicas da Vida. Por força do chamamento público publicado antes da cons�tuição da comissão
responsável pelo processo 23071.908805/2020-90, o qual é regulamentado por legislações federais,
houve uma frustração de parte do trabalho realizado pela comissão, na medida que impossibilitaria a
alocação de outros setores do ICV, como o Depto de Odontologia. Por outro lado, Ângelo disse que a
proposta de alocação do setor de anatomia do DCBV foi levada ao reitor tendo em vista a locomoção do
setor de anatomia para o prédio que vai funcionar o Departamento de Ciências Básicas, porém o Reitor
aconselhou que o Professor Ângelo esperasse o processo da Fisioterapia evoluir um pouco para optar pelo
melhor disposi�vo para resolver o assunto. Caminhando para a finalização, o Prof. Ângelo abriu a palavra
para as considerações finais. O Professor Leandro pediu a palavra e a respeito à pauta da Medalha JK
propôs externar através de um documento a no�ficação dos nomes indicados para a Medalha JK,
indicando assim a consideração pelo papel dos servidores, de alguma forma. Tal sugestão foi aprovada
pelo conselho. A representante discente Lorrayne, do Curso de Medicina, ques�onou se com os contratos
e convênios assinados haveria alguma previsão da volta dos estágios. O Professor Ângelo respondeu que
a formalização da disponibilidade dos campos estágio seria um ponto chave para a evolução do processo
de retomada e que somente com tal disponibilização, seria possível a regularização de todo processo de
estágio; mas salientou que a formalização do campo de prá�cas e a autorização da PROGRAD e do
Comitê de Biossegurança são processos dis�ntos e que por não ter controle sobre as instâncias
superiores, não poderia determinar a data específica da retomada. O Professor Ângelo pediu a ampla
divulgação do assunto à discente, junto aos outros alunos, a respeito dos trâmites que estão em
andamento. O Professor Ângelo agradeceu mais uma vez a indicação a respeito da medalha JK e 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 20/11/2020, às
19:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Angelo Marcio Leite Denadai, Diretor (a), em
20/11/2020, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Roberto Rocha, Servidor(a), em 22/11/2020,
às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

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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Documento assinado eletronicamente por Priscila Lima Seque�o, Vice-Coordenador(a), em
23/11/2020, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Angelica Co�a Lobo Leite Carneiro, Professor(a), em
24/11/2020, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Heder Jose Ribeiro, Chefe de Departamento, em
26/11/2020, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carina Dantas Ruiz Magalhaes, Coordenador(a), em
26/11/2020, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto da Silva Lima, Servidor(a), em 03/12/2020, às
11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Erly Guilherme Azevedo, Chefe de Departamento, em
08/12/2020, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ione Maria de Matos, Coordenador(a) em exercício, em
08/12/2020, às 23:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jenifer Carvalho Grossi, Servidor(a), em 27/12/2020, às
21:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leandro de Morais Cardoso, Chefe de Departamento, em
04/01/2021, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º 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 0206897 e o código CRC
AA843246.
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