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Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, por
meio do aplicativo Google Meet, reuniu-se o Conselho do Instituto de Ciências Exatas
e Biológicas, em sua 383ª reunião ordinária, sob a presidência da Diretora do
Instituto, Roberta Eliane Santos Froes, com a finalidade de apreciar, discutir e votar
os expedientes pautados. Participaram da reunião os conselheiros Fábio Augusto
Rodrigues e Silva, Evandro Marques de Menezes Machado, Carlos Frederico Marcelo
da Cunha Cavalcanti, Frederico da Silva Reis, Daniel Geraldo da Cruz, Gil Fidelix de
Souza, Rute Cunha Figueiredo, Uyrá dos Santos Zama, Rodrigo César Pedrosa
Silva, Hélio Fernando Verona de Resende, Edney Augusto Jesus de Oliveira,
Wenderson Marques Ferreira, Fabiana Aparecida Lobo, Laser Antônio Machado
Oliveira, Ana Carolina Gomes Miranda, Camila Carrião Machado Garcia, Cristiano
Schetini de Azevedo, Hermano Endlich Schneider Velten, Michele Hidemi Ueno
Guimarães, Douglas da Silva Tinti, Juliano Soares Amaral Dias, Gabriel Max Dias
Ferreira, Rodrigo Fernando Bianchi, Maria Rita Silvério Pires, Érica Resende Malaspina,
Alcides Volpato Carneiro de Castro e Silva, Rubens Gonzaga Modesto e Victor Hugo
dos Santos. Cons. Patrícia de Abreu Moreira participou como convidada por estar de
licença. Ausências justificadas dos cons. Gustavo Pereira Benevides, Daniela Batista
dos Santos e Letícia de Oliveira Cornélio. Verificado o quórum, iniciou-se a
sessão. Expediente: 1. Posses: (a) Amanda Leão Cardoso tomou posse como
representante suplente dos discentes de pós-graduação do Iceb, retroativa a 16 de
maio de 2022; ( b ) Gladston Juliano Prates Moreira tomou
posse como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação. Os conselheiros empossados permaneceram na reunião. 2.
Comunicações: (a) Progressão docente: a Comissão Permanente de Pessoal
Docente da Universidade lançou um sistema próprio para tratar da progressão dos
servidores docentes. O sistema entrou em funcionamento no mês de maio e pode
ser acessado por meio da plataforma MinhaUFOP; (b) Aniversário do Iceb: no dia
16 de julho próximo, o Iceb completará 40 anos. Em função do período de férias, o
aniversário será comemorado no dia 5 de agosto. O Instituto não dispõe de recursos
financeiros para a comemoração, contudo, tentará parcerias para a celebração da
data. Aqueles que puderem colaborar com ideias para a comemoração devem entrar
em contato com a diretoria o mais brevemente possível; (c) PAMCS: foram relatadas
por departamentos dificuldades para atendimento às requisições da Coordenadora
de Licitações e Contratos para a elaboração das PAMCS referentes às prestações de
serviços solicitadas para o ano de 2022. A presidenta informou que, tendo em vista
os próximos processos de requisição de compras de materiais e contratação de
serviços, as diretorias das unidades acadêmicas entraram em contato com uma
empresa para verificar a possibilidade de celebração de um contrato geral de
 manutenção de equipamentos, dada a dificuldade de, nos moldes atuais, informar de
antemão os equipamentos que demandarão manutenção durante o ano. As
diretorias e a empresa se reunirão com a referida Coordenadoria. As diretorias
objetivam também um contrato unificado para a compra de materiais. 3. Apreciação
de atas: (a) 382ª reunião ordinária: em votação, a ata da 382ª reunião ordinária
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do Conselho do Iceb, ocorrida em 16 de maio de 2022, foi aprovada por 21 votos
favoráveis e 9 abstenções (cons. Ana Carolina, Camila, Daniel, Evandro, Frederico,
Gladston, Laser, Rubens e Rute); (b) reunião extraordinária de 20 de maio de
2022: em votação, a ata da reunião extraordinária do Conselho do Iceb realizada em
20 de maio de 2022 foi aprovada por 22 votos favoráveis e 8 abstenções (cons. Ana
Carolina, Camila, Daniel, Evandro, Fabiana, Frederico, Gladston e Laser). II. Ordem
do Dia: 1. Estágio probatório de docente: ( a ) Processo SEI
nº 23109.006566/2020-94: cons. Rodrigo Silva relatou o processo de avaliação de
desempenho em estágio probatório do docente Vander Luís de Souza Freitas, lotado
no Departamento de Computação. Após o relato, o Conselho aprovou a terceira
etapa da avaliação do estágio probatório e a concessão de estabilidade ao referido
docente, por 27 votos favoráveis e 3 abstenções (cons. Ana Carolina, Camila e
Rubens). Registro na Resolução Cons-Iceb nº 36/2022. Não havendo temas para
serem tratados na seção III. Outros Assuntos, a presidenta reforçou a
importância da participação da comunidade icebiana na celebração do aniversário do
Instituto, inclusive com propostas de atividades, e encerrou a reunião às 9h36. Para
constar, lavrou esta ata, que, aprovada, vai assinada pela presidenta da sessão, que
secretariou a reunião.
 

ROBERTA ELIANE SANTOS FROES
Presidenta do Conselho do Iceb

 

Documento assinado eletronicamente por Roberta Eliane Santos Froes,
DIRETOR(A) DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS, em
09/08/2022, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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