
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Conselho de Unidade do ICV do Campus GV

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO DE UNIDADE DO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA VIDA DO CAMPUS GOVERNADOR VALADARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE JUIZ DE FORA. 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte um (29.11.2021), às 15h, em
Sala de Reunião Virtual, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Unidade do Instituto de
Ciências da Vida do campus Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora,
para deliberar sobre a pauta do dia, divulgada em convocação realizada no dia 25 de
novembro do ano em curso. A reunião, presidida pelo Professor Hugo Lemes Carlo, teve
presente os (as) conselheiros (as):  Adhemar Dias de Figueiredo Neto, Alessandro Roberto
Rocha, Clarice Lima Álvares da Silva, Cleidiel Aparecido Araújo Lemos, Cleverton Correa
Rabelo, David Henrique Rodrigues, Erly Guilherme Azevedo, Fabiana Roberta Nunes
Carnaúba, Fernando Eustáquio de Matos Junior, Gabriela Silveira Nunes Abreu, Heder José
Ribeiro, Meirele Rodrigues Gonçalves, Priscila Lima Sequetto, Rafael Marins Rezende,
Roberto da Silva Lima, Silvana Lopes Nogueira Lahr e Thaís Santos Contenças. O presidente
justificou a ausência do presidente Leandro de Morais Cardoso e dos conselheiros Ione
Maria Matos, Cibele Velloso Rodrigues e Jeferson Gomes da Silva. Na sequência, passou-se
aos itens da pauta: 1)  Aprovação das atas da 41ª e 42ª Reunião Ordinária do Conselho de
Unidade do ICV. O presidente abriu a palavra ao plenário, não havendo manifestações dos
presentes. Em votação, ambas as atas foram aprovadas com uma abstenção cada. 2)
Atualização da resolução que estabelece critérios de pontuação dos títulos em concursos
públicos para o provimento de cargo do magistério superior e em processos seletivos
simplificados para contratação de professor substituto realizados no Instituto de Ciências
da Vida e dá outras providências. O presidente passou a palavra para o conselheiro Cleidiel
Aparecido Araújo Lemos que fez parte da comissão responsável pela atualização da
resolução 04 de 14/07/2021. O conselheiro explicou que, recentemente, o CONSU aprovou
em 27/10/2021 novos procedimentos para provimento de cargos efetivos do magistério
superior e também para os professores do ensino básico, técnico e tecnológico. Tendo por
base essas alterações aprovadas pelo CONSU, o conselheiro ponderou que foi necessário
atualizar a resolução publicada anteriormente pelo Conselho de Unidade do ICV, resolução
nº 04 de 14/07/2021. Na sequência, o conselheiro projetou uma apresentação apresentando
as principais alterações que foram propostas pela comissão. O presidente ressaltou que a
proposta da nova resolução foi encaminhada previamente para apreciação dos
conselheiros, com um resumo do contexto das mudanças e com destaques no texto para
marcar os trechos que foram mantidos e os trechos que necessitaram de complementação
e/ou alteração. Após a explanação feita pelo conselheiro Cleidiel Aparecido Araújo Lemos, o
presidente abriu a palavra ao plenário para manifestações. A conselheira Meirele Rodrigues
Gonçalves perguntou em relação ao artigo 1º, inciso I no que diz respeito a solicitação dos
documentos originais dos candidatos. A conselheira disse que há uma preocupação em
relação à forma como será validado esses documentos originais, uma vez que a própria
UFJF tem emitido certificados e comprovantes de atividades de forma digital, com
assinatura digital e, quando esses documentos são impressos, eles deixam de ser originais e
passam a ser cópias. Ato contínuo, disse que trouxe essa reflexão para o conselho porque,
recentemente, alguns alunos que precisaram de documento original emitido pela PROEX e
que não foi feito via SEI tiveram problemas, pois foi complicado para eles provarem que
aquele certificado era a via original. O presidente disse que essa regra foi retirada da
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resolução do CONSU e que não poderá ser alterada. Ato contínuo, explicou que é necessário
usar o bom senso para que, de acordo com os documentos apresentados pelos candidatos,
os servidores possam decidir se aceitam ou não como documentos originais. O conselheiro
Cleidiel Aparecido Araújo Lemos disse que a comissão também discutiu acerca desse
assunto, mas não foi possível fazer a alteração, visto que essa regra foi aprovada pelo
CONSU. Encerrada as discussões, a pauta foi colocada em regime de aprovação, sendo
aprovada por unanimidade. O próximo ponto de pauta que seria apreciado trata dos planos
individuais de trabalho do Departamento de Odontologia, no entanto, a pedido da chefia
do departamento a pauta foi retirada devido a necessidade de alteração em alguns
documentos. 3) Pedido de afastamento pós-doutorado profa. Simone de Pinho Barbosa -
Proc. 23071.936013/2021-52. O presidente passou a palavra para o conselheiro Heder José
Ribeiro, chefe do departamento de medicina, para explicar a pauta. O conselheiro Heder
José Ribeiro disse que a professora Simone de Pinho Barbosa solicitou afastamento para
cursar um programa de pós-doutorado e que esse pedido foi examinado em reunião
departamental, sendo aprovado com o seguinte destaque: o afastamento da professora está
condicionado à liberação de uma vaga de professor substituto. Ressaltou que o processo já
está em análise junto à PROGRAD e que é necessário a apreciação do Conselho para que os
trâmites continuem dentro da UFJF. Após os esclarecimentos, o presidente abriu a palavra
ao plenário, não havendo manifestações dos presentes. Em votação, a pauta foi aprovada
por unanimidade. 4) Pedido de redistribuição da profa. Raquel Tognon Ribeiro (Depto de
Farmácia) para a Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL. Proc. 23071.936111/2021-25.
O presidente disse que a professora Ione Maria Matos foi a relatora do processo, no entanto,
devido a sua ausência justificada, ele realizou a leitura do parecer. Após a leitura, o
presidente abriu a palavra ao plenário, não havendo manifestações dos presentes. Em
votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. 5) Pedido de redistribuição profa. Sandra
Bertelli Ribeiro de Castro para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri - UFVJM - Proc. 23071.929815/2021-73. O presidente passou a palavra ao
conselheiro Roberto da Silva Lima, que foi o relator do processo. Ato contínuo, foi realizada
a leitura do parecer e, em seguinda, o presidente abriu a palavra ao plenário, não havendo
manifestações dos presentes. Em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade.
6) Atualização do regimento interno da COE do curso de Fisioterapia. Proc -
 23071.931676/2021-72. O presidente disse que o professor Cristiano Diniz da Silva foi o
relator do processo, no entanto, devido a sua ausência justificada, ele realizou a leitura do
parecer. Após a leitura, o presidente abriu a palavra ao plenário, não havendo manifestações
dos presentes. Em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. 7) Atualização do
regimento interno do colegiado do curso de Fisioterapia - Proc - 23071.931693/2021-98. O
presidente disse que a profa. Maria Gabriela Parenti Bicalho foi a relatora do processo. Em
seguida, passou-se a palavra para a profa. Maria Gabriela Parenti Bicalho realizar a leitura do
parecer. Após a leitura, o presidente abriu a palavra ao plenário, não havendo manifestações
dos presentes. Em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. Em relação à última
pauta da reunião que trata do pedido de licença da Profa. Ana Paula Varela Brown Martins
(Depto de Odontologia) para tratar de interesses particulares -  Proc. 23071.936456/2021-22,
o presidente explicou que esse assunto não necessita de apreciação e aprovação pelo
conselho, sendo o objetivo dar ciência do assunto ao Conselho, apenas. Encerrada as
discussões das pautas, o presidente passou a palavra para o conselheiro Alessandro Roberto
Rocha informar acerca da mudança em relação ao empréstimo de chaves das salas de uso
exclusivo da UFJF no prédio da UNIPAC. Ato contínuo, disse que no dia 22/11/2021 a
direção e a gerência administrativa da UNIPAC reportaram a UFJF a situação de
complexidade de manter o controle de acesso dos espaços físicos que são de uso exclusivo
da UFJF. Nesse sentido, a UNIPAC transferiu a posse dessas chaves para a UFJF, sendo
dezoito recintos e dentre esses nove são dos laboratórios do terceiro andar. Será necessário
fazer uma adaptação para esses empréstimos das chaves que estão à disposição dos
usuários no setor de apoio administrativo, mediante assinatura de retirada e devolução da
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chave em um registro de controle. No entanto, esse procedimento trouxe um empecilho em
relação a limpeza desses espaços, ficando comprometido, pois a equipe de limpeza que é
terceirizada pela UNIPAC fazia o serviço por volta das dezoito horas e retirava essas chaves
na portaria da UNIPAC. Devido as chaves ficarem no apoio administrativo e a limpeza
terminar após as dezenove horas, no momento da devolução dessas chaves não há mais
servidores para receberem. Então, uma proposta que será feita é para que a posse dessas
chaves dos laboratórios fique a cargo dos departamentos responsáveis e cada um dos
coordenadores do laboratório ou o próprio departamento fará a gestão do controle de
acesso, inclusive para a realização da limpeza, não sendo mais necessária a guarda destas
chaves pelo apoio administrativo, pois inviabilizaria o processo de limpeza dos espaços. O
conselheiro disse que a direção do ICV enviará um e-mail explicando a mudança e todos os
envolvidos poderão se manifestar a respeito. Encerradas as discussões, o presidente
encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. 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 em concordância e para
validação como documento legal.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Roberta Nunes Carnauba,
Conselheiro(a), em 10/12/2021, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Silvana Lopes Nogueira Lahr,
Conselheiro(a), em 10/12/2021, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Leandro de Morais Cardoso, Diretor (a),
em 10/12/2021, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ione Maria de Matos, Conselheiro(a), em
10/12/2021, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por David Henrique Rodrigues,
Conselheiro(a), em 10/12/2021, às 21:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Roberto Rocha,
Conselheiro(a), em 11/12/2021, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jenifer Carvalho Grossi, Conselheiro(a),
em 13/12/2021, às 07:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Priscila Lima Sequetto, Conselheiro(a),
em 13/12/2021, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda,
Conselheiro(a), em 14/12/2021, às 00:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Cleverton Correa Rabelo, Conselheiro(a),
em 16/12/2021, às 07:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Meirele Rodrigues Goncalves,
Conselheiro(a), em 22/12/2021, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0612609 e o código CRC 6CE94DA5.

Referência: Processo nº 23071.938788/2021-11 SEI nº 0612609
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