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

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO DE UNIDADE DO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA VIDA DO CAMPUS GOVERNADOR VALADARES DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE JUIZ DE FORA. 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um (10.12.2021), 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 08 de dezembro
do ano em curso. A reunião, presidida pelo Professor Leandro de Morais Cardoso, teve
presente os (as) conselheiros (as):  Alessandro Roberto Rocha, Cibele Velloso Rodrigues,
Clarice Lima Álvares da Silva, Cleverton Correa Rabelo, David Henrique Rodrigues, Érica
Cesário Defilipo, Fabiana Roberta Nunes Carnaúba, Fernando Eustáquio de Matos Junior,
Heder José Ribeiro, Ione Maria de Matos, Jenifer Carvalho Grossi, Mariane Floriano Lopes
Santos Lacerda, Michel Rodrigues Moreira, Priscila Lima Sequetto, Rafael Binato Junqueira,
Raquel de Magalhães Borges e Silvana Lopes Nogueira Lahr. O presidente justificou a
ausência do conselheiro Hugo Lemes Carlo. Ato contínuo, informou que foi solicitada a
inclusão de três processos do departamento de medicina na pauta número 5 - Aprovação
de abertura de concursos públicos de magistério superior. Na sequência, passou-se para
apreciação e votação das pautas: 1) Aprovação da ata da 43ª Reunião Ordinária. O
presidente informou que a minuta de ata foi previamente submetida à apreciação pelos
conselheiros que participaram da 43ª reunião ordinária e, os eventuais destaques
apresentados foram incorporados ao texto. Em votação, a ata foi aprovada por
unanimidade. 2) Proposta do regimento e do plano de ação da Comissão de Integração das
Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto de Ciências da Vida ao Serviço e à
Comunidade (CIEPE). Proc - 23071.932523/2021-95. O presidente esclareceu que, quando
da criação da CIEPE, em abril de 2021, em substituição ao GT-COAPES, o conselho de
unidade do ICV deliberou que esta comissão deveria elaborar o seu regimento interno e um
plano de ações, os quais seriam apreciados pelo Conselho de Unidade. Ato contínuo, o
presidente passou a palavra à professora Vanessa Cardoso da Silva do Departamento de
Fisioterapia, designada como relatora do processo em questão. Em seguida, a professora
Vanessa Cardoso da Silva realizou a leitura do relatório, emitindo parecer favorável ao
regimento e ao plano de ação propostos pela Comissão de Integração das Atividades de
Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto de Ciências da Vida ao Serviço e à Comunidade
(CIEPE). Após a leitura, o presidente agradeceu a professora Vanessa Cardoso da Silva pela
elaboração do parecer. O presidente abriu a palavra ao plenário, não havendo manifestações
dos presentes. Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade. 3) Pedido de
redistribuição da professora Maria Beatriz Freitas D’Arce do Departamento de
Odontologia – Proc. 23071.937438/2021-86. O presidente informou que o professor Flávio
de Jesus Camilo do Departamento de Educação Física foi designado como relator do
processo, mas não pôde estar presente nesta reunião. Ato contínuo, a conselheira Silvana
Lopes Nogueira Lahr foi convidada pelo presidente a realizar a leitura do parecer. Como
conclusão, o parecer foi favorável ao pedido de redistribuição feito pela professora Maria
Beatriz Freitas D’Arce para a Universidade Federal do Espírito Santo, mediante
contrapartida de vaga. Após a leitura, o presidente solicitou que a conselheira Silvana Lopes
Nogueira Lahr estendesse seu agradecimento ao professor Flávio de Jesus Camilo pela
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produção do parecer. O presidente ressaltou que no processo em questão foram atendidos
os principais requisitos para a aprovação de redistribuições pelo conselho, quais sejam:  a
garantia da continuidade dos serviços enquanto não ocorrer o provimento da vaga e a
necessidade de contrapartida da vaga. Ressaltou que deverá constar no processo que a
contrapartida deverá ser de código de vaga docente, quarenta horas, em regime de
dedicação exclusiva. Após os esclarecimentos, o presidente abriu a palavra ao plenário, não
havendo manifestações dos presentes. Em seguida, o presidente colocou em votação a
aprovação da redistribuição da professora Maria Beatriz Freitas D”Arce para a Universidade
Federal do Espírito Santo, mediante contrapartida de código de vaga docente, quarenta
horas, em regime de dedicação exclusiva, sendo o processo aprovado por unanimidade. 4)
Planos individuais de trabalho do Departamento de odontologia - Proc.
23071.939221/2021-57; Departamento de Educação Física - Proc. 23071.939438/2021-18 e
Departamento de Ciências Básicas da Vida - Proc. 23071.940341/2021-81. O presidente
abriu a palavra ao plenário, não havendo manifestações dos presentes. Em votação, o
processo foi aprovado por unanimidade. 5) Aprovação de abertura de concursos públicos
de magistério superior: Departamento de Ciências Básicas da Vida: Processo
23071.938556/2021-67 - Área: Anatomia Humana. Processo 23071.938555/2021-94 - Área:
Farmacologia Básica e Clínica. Departamento de Farmácia: Processo. 23071.939309/2021-09 -
Área: Assistência Farmacêutica, Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica e Cuidado
Farmacêutico. Processo 23071.939379/2021-59 - Área: Tecnologia de Alimentos,
Microbiologia de Alimentos, Gestão, controle e Garantia da qualidade de Alimentos e
Análise de Alimentos. Departamento de Educação Física: Proc. 23071.939347/2021-50 - Área:
Esportes Coletivos, Gestão e Organização Desportiva, Basquetebol, Handebol, Orientação de
Estágios e Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso. Processo SEI 23071.938407/2021-
16 - Área: Práticas Corporais de Aventura; Saberes Tradicionais, Práticas Corporais e
Sustentabilidade; Pesquisa Qualitativa em Educação Física; Orientação de Estágios e
Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso. Departamento de Medicina: Processo
23071.940833/2021-86 - Área: Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade,
Semiologia Médica e Estágio Obrigatório (Internato). Processo 23071.940828/2021-27 - Área:
Pneumologia, Medicina de Família e Comunidade, Semiologia Médica e Estágio Obrigatório
(Internato). Processo 23071.940856/2021-47 - Área: Laboratório de Habilidades Clínicas I, II,
III e Patologia. Departamento de Odontologia: Processo 23071.940136/2021-87- Área:
Radiologia Odontológica. O presidente esclareceu que a resolução nº 59 de 27 de outubro de
2021 do CONSU estabeleceu que, dentre outras disposições, a proposta de abertura de
concurso público para magistério superior e os conteúdos programáticos das provas
escritas e didáticas e, se houver, práticas deverão ser aprovadas pelo Conselho de Unidade.
Disse também que o prazo para envio dos processos à PROGEPE-GRSE se encerra hoje
(10/12/2021). Afirmou ainda que, de acordo com o cronograma, os membros da banca
também deverão ser aprovados no Conselho de Unidade, mas essa etapa será feita
posteriormente, devido ao prazo para lançamento da composição da banca no SIGA ter
previsão para abril/2022. Ato contínuo, esclareceu que, em relação aos concursos do
departamento de medicina, para as áreas de: Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de
Família e Comunidade, Semiologia Médica e Estágio Obrigatório (Internato) e;
Pneumologia, Medicina de Família e Comunidade, Semiologia Médica e Estágio Obrigatório
(Internato), o processo constará a justificativa da não exigência de título de doutor aos
candidatos. Nesse momento, o presidente passou a palavra para o conselheiro Heder José
Ribeiro explicar o porquê desta justificativa. O conselheiro justificou que estes concursos
visam prover vagas que não foram preenchidas previamente em concursos que tiveram
como exigência mínima o título de doutor. Sendo assim, o conselheiro afirmou que o
departamento de medicina optou por exigir somente como requisito a residência médica
para os candidatos concorrerem nestas áreas. Encerrados os esclarecimentos, o presidente
abriu a palavra ao plenário, não havendo manifestações. Devido a apresentação
extemporânea dos processos pelo Departamento de Medicina, procedeu-se à votação em
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dois blocos. Em votação, os processos dos departamentos de ciências básicas da vida,
farmácia, educação física e odontologia foram aprovados por unanimidade. Os processos do
departamento de medicina foram aprovados com uma abstenção. 6) Pedido de aprovação
da atualização dos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), da Comissão
Orientadora de Estágio (COE) e do Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia -
Processo 23071.940211/2021-02. O presidente esclareceu que devido a alteração de alguns
membros nesses órgãos do Departamento de Fisioterapia, surgiu a necessidade de
publicação de nova portaria. O presidente abriu a palavra ao plenário, não havendo
manifestações dos presentes. Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade. 7)
Aprovação de minuta do regimento interno do Conselho de Unidade do Instituto de
Ciências da Vida. Proc. 23071.940549/2021-91. O presidente afirmou que foi constituída
uma comissão, aprovada no Conselho de Unidade, com o objetivo de elaborar um
regimento interno do Conselho de Unidade do ICV. Essa comissão foi composta pelos
membros: professores Erly Guilherme Azevedo, Hugo Lemes Carlo e Silvana Lopes Nogueira
Lahr, pela técnica administrativa em educação, Fabiana da Silva Pereira e pela discente
Jéssica Bravin Ferrari. Ato contínuo, disse que o objetivo desse regimento é estabelecer
regramentos para normatizar a atuação do conselho de unidade. O presidente passou a
palavra para a conselheira Silvana Lopes Nogueira Lahr discorrer acerca dos trabalhos
desenvolvidos pela comissão. A conselheira disse que a comissão tomou como base para a
confecção da minuta as seguintes normativas: o regimento geral da UFJF, o regimento do
CONSU, o estatuto geral da UFJF. O presidente agradeceu aos membros da comissão pela
elaboração do regimento. Para votação da pauta, o presidente sugeriu apresentar os artigos
sem necessidade de lê-los integralmente, podendo os conselheiros se manifestar durante a
apresentação. O presidente sugeriu aprovar os artigos de 1º ao 3º, uma vez que uma
sugestão de alteração foi feita no artigo 4º. Em votação, os artigos de 1º ao 3º foram
aprovados por unanimidade. O presidente sugeriu a supressão dos parágrafos 1º e 2º do
artigo 4º e substituição para um parágrafo único, contendo a seguinte redação: No caso de
afastamento simultâneo do diretor e do vice-diretor do ICV, o conselho de unidade será
dirigido, na qualidade de presidente, pelo docente que estiver no exercício da Direção da
Unidade. A alteração foi colocada em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade.
O presidente abriu a palavra ao plenário para manifestações. Não havendo manifestações,
os artigos foram colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade. Em relação à
redação do artigo 28, o presidente sugeriu trocar a palavra deverá por poderá, ficando da
seguinte forma: art. 28 - A câmara de um departamento vinculado ao Instituto de Ciências
da Vida que não possua regimento próprio poderá ter seu funcionamento regido por este
regimento, no que couber, desde que aprovado pelos pela maioria de seus membros. A
conselheira Fabiana Roberta Nunes Carnaúba sugeriu a inclusão da frase “câmara
departamental” ao final do artigo. A proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Encerrada a leitura da minuta e feitos os apontamentos, o presidente
colocou em regime de votação a minuta na íntegra, sendo aprovada por unanimidade. Após
a discussão das pautas, o presidente passou para os informes: 1) Infraestrutura. Para esse
informe, o presidente passou a palavra para o conselheiro Alessandro Roberto Rocha. O
conselheiro informou que, em novembro de 2021, houve uma reunião com a presença da
diretoria comercial da Kroton de São Paulo para tratar das pendências do contrato com a
UFJF. Disse ainda que, como é de conhecimento de quase todos, no início do semestre
suplementar cinco salas de aula foram disponibilizadas no campus Pitágoras a título de
empréstimo, pois o contrato ainda estava em fase de finalização. Pontuou que as
pendências do contrato relacionadas ao reconhecimento de dívidas, que deveriam ser
sanadas entre os meses de outubro a novembro deste ano, ainda não foram resolvidas. Ato
contínuo, disse que, mediante esse cenário, há uma limitação de salas disponíveis no
Pitágoras para utilização da UFJF. Porém, explicou que no prédio tem-se como um refúgio
as salas maiores que poderão ser utilizadas para alocar as turmas com maiores quantidades
de alunos, como por exemplo, o departamento de medicina. Esclareceu que a UFJF
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negociou com a Kroton um parcelamento da dívida, sendo o primeiro pagamento previsto
para ocorrer no final de dezembro deste ano e as próximas parcelas serão negociadas no
início de 2022. O conselheiro ressaltou que essa pendência financeira prejudicou a imagem
da UFJF junto a Kroton. O presidente enfatizou que os débitos pendentes se referem ainda
ao ano de 2020. O conselheiro ressaltou que, em virtude dessas pendências financeiras, os
trabalhos relativos ao ensalamento poderão ser comprometidos devido à falta de espaços
para alocação das turmas. No tocante a UNIPAC, o conselheiro disse que houve uma
melhora em relação a aproximação do gestor do contrato nas tratativas junto a UNIPAC.
Salientou que a presença do gestor do contrato foi fundamental, pois mesmo diante de
uma escassez de pagamento da taxa condominial, conseguiu-se junto à UNIPAC oferecer os
serviços de conservação e limpeza. Disse ainda que será enviado um e-mail para os usuários
dos laboratórios solicitando uma descrição dos problemas surgidos com mais frequência
nesses espaços e esse relato será enviado a diretoria da UNIPAC. De acordo com o
conselheiro, o Sr. Walther Anastácio Júnior, coordenador financeiro da UNIPAC, receberá
esse levantamento dos problemas e ele não demonstrou nenhuma objeção em tentar
resolver, na medida do possível, as demandas dos problemas levantadas pela UFJF. O
conselheiro disse que o Sr. Walther se mostrou muito empenhado em tentar resolver os
problemas relatados. O presidente informou que recebeu um comunicado, na data de hoje,
que o aluguel do São Pedro relativo ao mês de setembro/2021 foi pago. Outro problema
também relatado pelo presidente diz respeito à licitação do prédio da FUNORTE. Quando
da visita ao Campus Governador Valadares, o reitor realizou intervenção junto a PROPLAN
para andamento neste processo. Porém, após essa intervenção, o processo voltou a ficar
parado, estando nesta Pró-reiroria há mais de um mês sem andamento. O conselheiro
Heder José Ribeiro disse que os pagamentos referentes ao convênio com o Hospital Bom
Samaritano também estão atrasados há quatro meses. 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 Leandro de Morais Cardoso, Diretor (a),
em 01/04/2022, às 11:29, 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 03/04/2022, às 20:48, 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 Cleverton Correa Rabelo, Conselheiro(a),
em 03/04/2022, às 21:02, 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 Rafael Marins Rezende, Conselheiro(a),
em 04/04/2022, às 09:59, 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 Thaís Santos Contenças, Conselheiro(a),
em 04/04/2022, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
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do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Roberta Nunes Carnauba,
Conselheiro(a), em 04/04/2022, às 12:00, 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 04/04/2022, às 12:45, 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 05/04/2022, às 10:31, 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 Jeferson Gomes da Silva, Conselheiro(a),
em 05/04/2022, às 13:42, 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 06/04/2022, às 11:10, 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 12/04/2022, às 17:48, 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 0690371 e o código CRC 74504E11.

Referência: Processo nº 23071.940555/2021-26 SEI nº 0690371
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