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

 

ATA da 34ª 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 dezoito do mês de
dezembro de dois mil e vinte. O prof. Ângelo Márcio Leite Denadai preside e abre a sessão saudando a
todos. Es�veram presente os conselheiros: o Chefe do Departamento de Ciências Básicas da Vida, Prof.
Fábio Alessandro Pieri; 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 Coordenadora do Departamento de Fisioterapia, Prof.ª Ludmila Forechi; o
Chefe do Departamento de Fisioterapia, Prof.ª Rafael Marins Rezende; a Coordenadora do Curso de
Farmácia, Prof.ª Juliana Poglia Carini; o Chefe do Departamento de Medicina, Prof. Heder José Ribeiro; 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 Chefe do Departamento de Odontologia, Prof.ª
Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda; a Vice-Coordenadora do Curso de Odontologia, Prof.ª Ana Emília
Faria Pontes; representando a Coordenação do Programa Mul�cêntrico de Pós-graduação em Bioquímica
e Biologia Molecular – PMBqBM, o Professor Jeferson Gomes da Silva; a Coordenadora do Mestrado
Profissional em Ensino de Biologia, Prof. Ione Maria de Matos; a representante dos técnicos
administra�vos em educação, Jenifer Carvalho Gross; os representantes dos discentes Alaine Oliveira,
Lorrayne Rodrigues Alves. Antes de prosseguir a reunião o Prof. Ângelo iniciou o encontro informando
aos conselheiros sobre as falhas na plataforma integrada do Google durante a semana, que
desconfigurou os encaminhamentos dos e-mails ins�tucionais para o gmail. No momento, o Prof. Ângelo
jus�ficou a possível demora no atendimento de demandas recebidas por email tanto por ele quanto pela
secretaria da direção. Ângelo prosseguiu a reunião colocando os seguintes pontos de ata para regime de
apreciação e votação: Ponto 01) Parecer Comissão de Reestruturação da Resolução 01/2016 (Barema)
UFJF campus GV. Ponto 02) Proposta de carta a ser encaminhada ao Reitor no intuito de acelerar os
processos do Campus GV, especialmente aqueles de interesse do ICV. Ponto 03) Planejamento para
retorno ao Estágio Presencial de alunos concluintes do Curso de Farmácia - UFJF (Processo SEI Nº
23071.923100/2020-88). Ponto 04) Estabelecimento da Comissão Eleitoral para o ICV. Informes 01)
Problemas com email ins�tucional. 02) Assinatura do Contrato com o Samaritano, Processo:
23071.008764/2020-67. 03) Solicitação da PROGRAD (pedido de atualização de bolsas de monitoria) 04)
Documento NIES (Pedido de adequação de plano de trabalho por parte do município). A pauta foi
apreciada e aprovada por unanimidade. Os pontos de pauta foram votados e aprovados por
unanimidade, dando-se início à reunião. Ponto 01 - Parecer Comissão de Reestruturação da Resolução
01/2016 (Barema) UFJF campus GV. O Professor iniciou o ponto passando a palavra para o professor
Danilo  Reis Coimbra do Departamento de Educação Física, membro da comissão de reestruturação do
Barema e responsável pela leitura do relato na íntegra, do trabalho da comissão. O Professor Danilo
relatou acerca do processo que foi desenvolvido e disse que a comissão consultou os professores que
levantaram a demanda na reunião 24 do ICV, com o intuito de esclarecer a melhor forma de revisar tal
resolução assim como iden�ficar também quais os pontos crí�cos. O Professor salientou que a comissão
iden�ficou o maior desafio no processo de pontuação dos par�cipantes, e disse que tendo isso em vista
foi desenvolvido um template para facilitar tal solução. Ângelo solicitou a leitura do parecer técnico para
a conclusão do ponto da reunião. Danilo leu o parecer na íntegra. Ângelo coloca o ponto para discussão
dos presentes. Não havendo intervenções por base dos conselheiros, o Professor Ângelo colocou o ponto
em votação. Ponto aprovado com uma abstenção. O Presidente agradeceu  formalmente os professores
envolvidos no processo e prosseguiu com a reunião. Ponto 02 - Proposta de carta a ser encaminhada ao
Reitor no intuito de acelerar os processos do Campus GV. O Prof. Ângelo contextualizou o ponto para os
conselheiros discorrendo sobre os desafios enfrentados nos processos que estão em curso e ainda
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destaca a grande dificuldade enfrentada pelo campus Governador Valadares no que diz respeito aos
contratos de locação, de obras e outros. O Professor Ângelo destacou a demora da UFJF em solucionar os
problemas de infraestrutura do Campus GV e que, no período da pandemia, as ações voltadas para a
construção dos espaços permanentes con�nuam com as mesmas pendências de anos atrás e por esta
razão, avançaram pouco. O Prof. Ângelo passou a palavra para o Prof. Luiz Gonzaga do DCBV, e gestor do
contrato 12/2019 que visa a construção do imóvel do DCBV (Unidade São Pedro). O Prof. Gonzaga fez
então a leitura da solicitação feita à direção do ICV, e ainda destacou a par�cipação do professor Rafael
da Fisioterapia na elaboração da proposta. O Professor Luiz Gonzaga ainda disse que houve um erro no
caderno de especificação do contrato 12/2019, onde não houve um planejamento de rede lógica para a
internet. Dito isso, nesse sen�do, ele trouxe essa necessidade de um adi�vo contratual para a rede de
internet, dizendo que é um problema muito importante a ser solucionado pois cabe a entrada no prédio
está condicionada a disponibilidade de internet. Outro ponto é a respeito da chamada pública que
necessita também de provável adi�vo de contrato com o intuito de trazer a anatomia para junto ao
prédio que funcionará o curso do DCBV. O Professor ainda destaca a improdu�vidade de tentar a
comunicação por email, e mensagens e alega que a carta é um disposi�vo melhor, uma vez que solicita a
presença do reitor no prédio que está sendo construído. Segundo ele, a presença do reitor poderia ser
um passo para a solucionar as demandas solicitadas. O Prof. Ângelo destacou a importância da carta e da
assinatura por todos os conselheiros, caso seja aprovada. O professor Ângelo esclareceu que questões
relacionadas ao deslocamento do setor de anatomia/DCBV para a Unidade São Pedro está diante de um
impasse que envolve a definição de estratégia jurídica e administra�va para viabilizar a contratação
complementar de espaço, e que a vinda do reitor pode ser um passo para ajudar a decidir sobre qual o
melhor disposi�vo a solucionar a questão. O professor Rafael, recebeu a palavra e explicou as
dificuldades enfrentadas quanto ao processo da Fisioterapia e que o úl�mo movimento do processo
relacionado a fisioterapia foi respondido pelo professor Peterson dia 03 de dezembro, e ainda deixou
claro que todas as contas já foram feitas e há recursos disponíveis. Rafael ainda deixou claro que a
proposta, além de melhorar as condições acadêmicas, atende ao princípio da economicidade, pois
representa redução dos custos de locação, haja visto que a locação do novo imóvel dispensará o atual
imóvel da clínica, além de salas de aula no Pitágoras. O Professor Ângelo diante da carta enviada pelos
Professores Gonzata e Rafael, redigiu uma carta alterando o cabeçalho e adicionando algumas demandas.
Ângelo leu a nova carta na íntegra. Basicamente, segundo o professor Ângelo, houve a inserção de
algumas demandas do ICV. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Professor Luiz Gonzaga discorreu
sobre que a vinda do reitor vai beneficiar a todos. Ângelo, antes de terminar o ponto discorreu sobre o
final do exercício e fala sobre a devolução de um montante de aproximadamente 661 mil reais para a
sede, o que poderia custear inúmeras demandas do ins�tuto. Compar�lhando a tela do SIGA, Ângelo
falou sobre a reincidência de recursos devolvidos para UFJF. Ângelo disse que isso mostra que o problema
de disponibilidade orçamentária não existe, pois os mesmos recursos de custeio apresentados podem ser
recursos u�lizados para custear os aluguéis, por exemplo. Ângelo colocou a carta em regime de
apreciação e então foi encaminhada para a votação. O ponto foi aprovado por unanimidade.  Ângelo
agradece os professores formalmente pelo empenho. Ponto 03 - Planejamento para retorno ao Estágio
Presencial de alunos concluintes do Curso de Farmácia - UFJF (Processo SEI Nº 23071.923100/2020-88.
O Professor Ângelo iniciou o ponto e passou a palavra para a professora Ivanildes. A professora Ivanildes
agradece a presença de todos e o convite e resumiu o conteúdo do processo sobre a necessidade do
departamento de Farmácia. Ângelo disse que é o segundo processo dessa natureza que é subme�do ao
Conselho de Unidade e disse ainda que cada curso tem suas par�cularidades. Ângelo ainda disse que tão
logo seja aprovado o processo será encaminhado para o setor de biossegurança e abre para discussão o
ponto. Não havendo nenhuma manifestação o ponto foi votado e aprovado com uma abstenção.
Ivanildes agradece a possibilidade de par�cipação e encerra o ponto. Ponto 04 - Estabelecimento da
Comissão Eleitoral para o ICV (tão logo seja aprovada a minuta que regulamenta as eleições). Ângelo
iniciou o ponto dando um apanhado geral sobre as eleições e destacou que as eleições são conduzidas
pela instância máxima que é a Congregação da Unidade e não o Conselho de Unidade. Ângelo falou que
na manhã da data de hoje, 18, aconteceu uma reunião do Conselho Superior da UFJF onde houve uma
deliberação do conselho com o obje�vo de aprovação dessa resolução encaminhada anteriormente, com
apenas alterações nas datas descritas. Ângelo compar�lhou a resolução com o conselho para todos os
presentes entenderem melhor sobre o assunto. O Presidente ainda disse sobre as pontuais atribuições da
Congregação do Ins�tuto, conforme regulamentado pelo estatuto da universidade. Ângelo frisou que o
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Campus GV e suas unidades acadêmicas deverão seguir o que está disposto tanto na resolução aprovada
quanto o estatuto, apesar de os conselheiros de Valadares no CONSU terem se apresentados contrários
ao dispoto na minuta de resolução e tendo sido votos vencidos na referida reunião do CONSU. Segundo o
Prof. Ângelo, o ponto de divergência na reunião do CONSU foi quanto aos critérios de indicação de diretor
pró-tempore durante o período eleitoral. Informou que durante o processo eleitoral, a direção deverá ser
ocupada pelo decano. Contudo, como vários servidores tomaram posse no mesmo dia, de modo que
existem vários decanos, o critério de desempate para indicação do decano para ocupar a direção durante
o período eleitoral seria o decano de maior idade. O professor Fábio com a palavra, informou que
par�cipou da reunião do CONSU e reafirmou o ponto de vista do Presidente. Ângelo explicou a situação
do Ins�tuto acerca da convocação para uma reunião de congregação para estabelecimento da Comissão
Eleitoral e que o processo eleitoral provavelmente se iniciará por volta do mês de fevereiro. Não havendo
nenhum encaminhamento o presidente encerrou o ponto. Informes – 01) Problemas com email
ins�tucional. Informes - 02) Assinatura do Contrato com o Samaritano, Processo: 23071.008764/2020-
67. Ângelo iniciou o ponto dizendo que o contrato finalmente havia sido assinado e sobre a escolha da
data de vigência a par�r de 10/01/2021, visando um maior aproveitamento temporal espaço. Ângelo
ainda disse que mesmo com o contrato a�vo não significaria que todas os estágios já estariam
autorizados, haja visto a necessidade de superação dos trâmites burocrá�cos a serem enfrentadas por
cada curso no âmbito das autorizações ins�tucionais acerca do início das a�vidades de estágio, como foi
feito pelo curso de Medicina, de Farmácia, e que deverá ser feito pelos demais cursos. Ângelo finalizou o
informe destacando que do ponto de vista administra�vo a situação está regularizada atualmente e ainda
falou sobre as restrições de biossegurança que tramitará em outros comitês. Informes - 03) Solicitação
da PROGRAD (pedido de atualização de bolsas de monitoria) Ângelo falou aos conselheiros sobre a
solicitação da PROGRAD para que sejam enviadas as planilhas atualizadas das bolsas de monitoria para o
segundo semestre de 2020 no Ensino Remoto Emergencial, e que a Direção do ICV deu um prazo para
que os chefes de departamento envie esta planilha para o email da direção até a próxima terça-feira (21),
para que seja feito o compilamento dos dados e encaminhado para a PROGRAD visando não prejudicar
os alunos bolsistas. Informes - 04) Documento NIES (Pedido de adequação de plano de trabalho por
parte do município) Ângelo disse que recebeu um comunicado por parte da Denise do NIES (Núcleo de
Integração Ensino o Saúde) responsável por fazer a gestão dos espaços de prá�cas de saúde no
município. No comunicado, a Denise solicita um planejamento por parte dos cursos a respeito da
demanda desses espaços. Ângelo já informou a ela que pode ser que demore um pouco a resposta
porque os fluxos dependem das autorizações ins�tucionais, que fluem num ritmo que foge do controle
do ICV. Ângelo conclui que cada comissão de estágio terá que analisar o caso pois cada curso tem uma
especificidade e necessidade em cada COE. O Presidente acrescenta que o convênio com o município
está firmado e que cada curso terá que informar o supervisor de estpagio das turmas. Ângelo também
quer deixar claro que as denominações entre supervisor de estágio e supervisores são duas
denominações que não estão muito claras para o município, mas que da nossa parte temos que indicar o
supervisor. O preceptor quem indica é a concedente. Ângelo ainda finalizou alegando que cabe a cada
colegiado de cursos conduzir as discussões para se é viável ou não responder esse ques�onamento. O
Professor Ângelo agradeceu e deseja a todos um bom final de anos 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 Angelo Marcio Leite Denadai, Diretor (a), em
24/12/2020, às 12:09, 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 Ludimila Forechi, Coordenador(a) em exercício, em
24/12/2020, às 17:51, 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 Ciro Jose Brito, Chefe de Departamento, em 26/12/2020,
às 07:49, 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 Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda, Professor(a), em
26/12/2020, às 10:16, 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 Rafael Marins Rezende, Chefe de Departamento, em
26/12/2020, às 19:45, 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
21:10, 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 Fabio Alessandro Pieri, Chefe de Departamento, em
28/12/2020, às 14:12, 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 Jeferson Gomes da Silva, Professor(a), em 29/12/2020, às
13:19, 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, Coordenador(a), em
03/01/2021, às 19:57, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ione Maria de Matos, Coordenador(a) em exercício, em
04/01/2021, às 13:32, 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 Juliana Poglia Carini, Coordenador(a), em 04/01/2021, às
14:56, 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 Ana Emilia Farias Pontes, Professor(a), em 04/01/2021, às
17:50, 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 Meirele Rodrigues Goncalves, Coordenador(a), em
05/01/2021, às 09:05, 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
05/01/2021, às 11:24, 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
06/01/2021, às 17:09, 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 0235293 e o código CRC
A1053898.
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Referência: Processo nº 23071.905034/2020-57 SEI nº 0235293


