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Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas,
por meio do aplicativo Google Meet, reuniu-se o Conselho do Instituto de Ciências
Exatas e Biológicas, em sua 384ª 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 Patrícia de Abreu
Moreira, Fábio Augusto Rodrigues e Silva, Evandro Marques de Menezes Machado,
Carlos Frederico Marcelo da Cunha Cavalcanti, André Augusto Deodato, Ricardo
Tavares, Daniel Geraldo da Cruz, Gil Fidelix de Souza, Rute Cunha Figueiredo, Katiane
de Oliveira Pinto Coelho Nogueira, Rodrigo César Pedrosa Silva, Tiago Martins Pereira,
Marcos Moraes Calazans, Edney Augusto Jesus de Oliveira, Clarissa Rodrigues, Camila
Carrião Machado Garcia, Laser Antônio Machado Oliveira, Cristiano Schetini de
Azevedo, Gladston Juliano Prates Moreira, Michele Hidemi Ueno Guimarães, Juliano
Soares Amaral Dias, Emanueli do Nascimento da Silva, Humberto Vieira Fajardo,
Rodrigo Fernando Bianchi, Gustavo Pereira Benevides, Alcides Volpato Carneiro de
Castro e Silva, Daniela Batista dos Santos, Natália Roberta Marques Tanure, Felipe dos
Santos Escórcio e Amanda Leão Cardoso. Ausências justificadas dos cons. Douglas
da Silva Tinti, Fabiana Aparecida Lobo, Louise Aparecida Mendes, Uyrá dos Santos
Zama, Wenderson Marques Ferreira e Sérvio Pontes Ribeiro. Verificado o quórum,
iniciou-se a sessão. Expediente: 1. Comunicações: (a) Alocação
2022/1: visando auxílio para a alocação das disciplinas do semestre letivo 2022/1,
que se iniciaria em 25 de julho, no final do semestre anterior, a Diretoria entrou em
contato com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) para reiterar a dificuldade de
alocação das disciplinas do Instituto, tendo em vista o número de turmas superior ao
número de salas disponíveis em determinados horários. A Prograd sugeriu a
discussão do tema entre todas as unidades do Campus Morro do Cruzeiro, e uma
comissão foi formada. Nas reuniões, pôde-se perceber que o maior problema era o
do Iceb, que, no semestre 2022/1 ofereceria 305 disciplinas, totalizando 641 turmas.
A comissão levantou a necessidade de implantação de um sistema de alocação
institucional, e a Pró-Reitoria realizou encaminhamentos iniciais neste sentido. Não
havendo solução institucional imediata, o Iceb permaneceria com uma opção, usada
no semestre anterior, de realizar a alocação de forma totalmente manual. Para
auxiliar o trabalho, o servidor técnico-administrativo Adriano Henrique Borges
Raimundo, secretário do Programa de Pós-Graduação em Química, desenvolveu um
programa para a alocação das disciplinas nas salas do Iceb, levando em conta o
horário, o número de vagas das turmas e as especificações fornecidas pelos
departamentos em resposta ao pedido da Diretoria enviado por e-mail em 22 de
junho de 2022 (relativas à necessidade de utilização de quadro branco pelos
professores, disciplinas teóricas que usam sala de aula, uso de espaços dos
departamentos, etc.). As disciplinas não alocadas no Instituto foram direcionadas
para o Bloco de Salas. Esta alocação foi manual, nas salas disponíveis depois da
alocação das disciplinas dos cursos de Educação Física e Medicina. Nem todas as
disciplinas do Iceb puderam ser alocadas, por indisponibilidade de salas, de modo que
a Diretoria precisou entrar em contato com outras unidades para solicitar o
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empréstimo de salas, principalmente no horário das 13h30 às 15h10 às quartas-
feiras. A partir da divulgação da alocação inicial, todos os ajustes são realizados de
forma manual; (b) Ofício nº 3614/2022-PRMG/GAB/ARN: a Procuradoria da
República do Estado de Minas Gerais, por meio do Ofício nº 3614/2022-
PRMG/GAB/ARN, de 15 de junho de 2022, solicitou à diretora do Iceb que informasse,
no prazo de 30 dias, as atuais condições de segurança das edificações do Instituto, e
se houve necessidade de interdições de atividades em decorrência de chuvas nos
anos de 2021 e 2022. Por meio do Ofício Iceb/Reitoria-UFOP nº 5430/2022, a diretora
informou que não houve necessidade de interdições no Instituto em decorrência de
chuvas nos anos de 2021 e 2022. E que, com relação às atuais condições de
segurança das edificações do prédio, o setor universitário responsável pelas
questões relativas à infraestrutura predial tinha sido notificado do questionamento
por meio do encaminhamento da Procuradoria a fim de providenciar a resposta
técnica adequada, a ser enviada pela Reitoria da Universidade, dado que a Reitoria
havia recebido o mesmo questionamento via Ofício nº 3612/2022 - PRMG/GAB/ARN;
(c) Edital SOC nº 4/2022: a administração central solicitou a divulgação do Edital
SOC nº 4/2022, que trata da eleição de representantes da comunidade universitária
para os conselhos superiores, pois há vagas não ocupadas. O Iceb tem vagas sem
preenchimento no Conselho Superior de Graduação e no Conselho Superior de
Extensão e Cultura; (e) Ocorrência em sala de aula: cons. Gil, Chefe do
Departamento de Matemática (Demat), comunicou que um aluno do curso de Física
ficou irritado com o prof. Isaque Viza de Souza, lotado no Demat, ao final de uma
aula no dia 2 de agosto, por ter ficado com falta. Após questionar o professor, o
aluno avançou em sua direção, quando foi segurado por um colega. Conforme
orientação recebida do Coordenador de Logística e Segurança, o professor fez um
boletim de ocorrência. A assembleia do Demat considerou que deve ser aberto um
processo administrativo disciplinar discente para tratar do ocorrido. 2. Apreciação
de ata: 383ª reunião ordinária: em votação, a ata da 383ª reunião ordinária do
Conselho do Iceb, ocorrida em 15 de junho de 2022, foi aprovada por 15 votos
favoráveis e 15 abstenções (cons. André, Camila, Clarissa, Cristiano, Daniela, Edney,
Emanueli, Evandro, Felipe, Gustavo, Humberto, Marcos, Natália, Rute e Tiago). II.
Ordem do Dia: 1. Indicação de representantes para a Comissão de Ética no
Uso de Animais da UFOP: a presidenta relatou a mensagem eletrônica da
Comissão de Ética no Uso de Animais da UFOP enviada à Diretoria em 11 de julho de
2022 comunicando a necessidade de indicação de representantes do Iceb, titular e
suplente, para a referida comissão. Ainda, comunicando a disponibilidade dos
servidores Ricardo Eustáquio Nogueira e Paula Melo de Abreu Vieira para ocuparem
as posições, o que seria interessante para a comissão tendo em vista que o servidor
possui registro no Conselho Regional de Biologia, o que atenderia a requisitos do
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Em votação, por 29 votos
favoráveis e 2 abstenções (cons. Amanda e Gustavo), o Conselho aprovou as
indicações. 2. Estágios probatórios e concessão de estabilidade a docentes:
(a) Processo SEI nº 23109.006552/2020-71: cons. Gil relatou o processo de
avaliação de desempenho em estágio probatório da docente Jéssica Xavier, lotada no
Departamento de Matemática, aprovada nas 3 etapas pela comissão de avaliação.
Após o relato, o Conselho aprovou a terceira etapa da avaliação do estágio
probatório e a concessão de estabilidade à referida docente, por 28 votos favoráveis
e 3 abstenções (cons. Camila, Humberto e Rodrigo Silva). Registro na Resolução
Cons-Iceb nº 38/2022; (b) Processo SEI nº 23109.006563/2020-51: cons.
Ricardo relatou o processo de avaliação de desempenho em estágio probatório
da docente Carolina Silva Pena, lotada no Departamento de Estatística, aprovada nas
3 etapas pela comissão de avaliação. Após o relato, o Conselho aprovou a terceira
etapa da avaliação do estágio probatório e a concessão de estabilidade à docente,
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por 29 votos favoráveis e 2 abstenções (cons. Camila e Humberto). Registro na
Resolução Cons-Iceb nº 39/2022. 3 . Participação de docente em aditivo de
projeto: cons. Fábio relatou a autorização do Conselho para a participação da
docente Eneida Maria Eskinazi Sant’Anna no projeto “Monitoramento da
biodiversidade na Bacia do Ferro Carvão e Rio Paraopeba em decorrência do
rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão em Brumadinho” ocorrida em 23
de novembro de 2020 por meio da Decisão CD-Iceb nº 40/2020. Relatou também a
celebração de um termo aditivo para o projeto, referente ao período de agosto a
outubro de 2022 e o pedido de participação da docente no termo. Em votação, o
Conselho aprovou a participação da docente, por 27 votos favoráveis e 4 abstenções
(cons. Camila, Evandro, Humberto e Marcos). A autorização foi registrada na
Resolução Cons-Iceb nº 40/2022. 4. Aprovação de projeto: cons. Daniel relatou o
projeto proposto pela docente Taíse Matte Manhabosco, lotada no Departamento de
Física, denominado "Aprimoramento do processo de eletrodeposição de
revestimentos níquel e revestimentos compósitos de níquel/Unigardi”. Após o relato,
o Conselho aprovou a realização do projeto por 27 votos favoráveis e 4 abstenções
(cons. Camila, Emanueli, Evandro e Humberto). A aprovação foi registrada na
Resolução Cons-Iceb nº 41/2022. Cons. Tiago encerrou sua participação às 15h15.
Às 15h16, com o início da participação do conselheiro titular Victor Hugo dos Santos,
o conselheiro suplente Felipe dos Santos Escórcio encerrou sua participação. 5.
Bancas de concursos para vagas docentes: antes de iniciar o relato das bancas
referentes aos concursos que serão realizados pelo Departamento de Computação,
cons. Carlos Frederico apresentou ao Conselho um documento redigido por ele,
como Chefe do Departamento de Computação e presidente da assembleia
departamental, e pelos presidentes das bancas, acerca de questões relacionadas ao
Edital Progep nº 24/2022 que consideram que devam ser apresentadas à Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas, tais como a participação preferencial de membros externos
de forma remota e as consequências deste tipo de participação nos trâmites
previstos no edital, a exemplo da rubrica de envelopes de documentos e provas. Em
discussão, os chefes dos demais departamentos com vagas de concurso e outros
conselheiros manifestaram preocupação com os pontos apresentados. Assim, o
Conselho decidiu por enviar à Pró-Reitoria um pedido de esclarecimentos em nome
do Instituto acompanhado dos questionamentos dos departamentos. Na sequência,
foram relatadas as composições das bancas e as datas de realização dos concursos,
iniciadas pelo cons. Carlos Frederico. (a) Área: Ciência da Computação/Análise
de Algoritmos e Complexidade de Computação  (Edital Progep nº 24/2022 -
item 6): o concurso terá início às 8 horas do dia 19 de setembro de 2022, na Sala de
Seminários do Departamento de Computação, com previsão de término no dia 26 de
setembro de 2022. Os membros internos indicados são: Vander Luís de Souza
Freitas (titular/presidente) e Rodrigo Geraldo Ribeiro (suplente). Membros externos:
Vinícius Fernandes dos Santos - Universidade Federal de Minas Gerais (titular), Gabriel
de Morais Coutinho - Universidade Federal de Minas Gerais (suplente), Mayron César
de Oliveira Moreira - Universidade Federal de Lavras (titular) e Júlio César Alves -
 Universidade Federal de Lavras (suplente). O Conselho aprovou a formação da
banca, por 26 votos favoráveis e 4 abstenções (cons. Camila, Cristiano, Katiane e
Natália), conforme registrado na Resolução Cons-Iceb nº 42/2022; (b) Área:
Ciência da Computação/Engenharia de Software  (Edital Progep nº 24/2022
- item 7): por perda temporária de conexão do cons. Carlos Frederico, a presidenta
relatou o ponto. O concurso terá início às 8 horas do dia 24 de outubro de 2022, na
Sala de Seminários do Departamento de Computação, com previsão de término no
dia 3 de novembro de 2022. Os membros internos indicados são Tiago Garcia de
Senna Carneiro (titular/presidente) e Rodrigo César Pedrosa Silva (suplente).
Membros externos: Marcelo de Almeida Maia - Universidade Federal de
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Uberlândia (titular), Victor Sobreira - Universidade Federal de Uberlândia (suplente),
Heitor Augustus Xavier Costa -  Universidade Federal de Lavras (titular) e Ricardo
Terra Nunes Bueno Villela -  Universidade Federal de Lavras (suplente). O Conselho
aprovou a formação da banca, por 26 votos favoráveis e 3 abstenções (cons.
Amanda, Camila e Katiane), conforme registrado na Resolução Cons-Iceb nº 43/2022;
(c) Área: Ciência da Computação/Metodologias e Técnicas de
Computação (Edital Progep nº 24/2022 - item 8): o concurso terá início às 8
horas do dia 31 de outubro de 2022, na Sala de Seminários do Departamento de
Computação, com previsão de término no dia 7 de novembro de 2022. Os membros
internos indicados são Gladston Juliano Prates Moreira (titular/presidente) e Puca
Huachi Vaz Penna (suplente). Membros externos: Luciano Rebouças de Oliveira -
Universidade Federal da Bahia (titular), Jefferson Fontinele da Silva - Universidade
Federal do Maranhão (suplente), David Menotti Gomes - Universidade Federal do
Paraná (titular) e Luiz Eduardo Soares de Oliveira - Universidade Federal
do Paraná (suplente). O Conselho aprovou a formação da banca, por 26 votos
favoráveis e 4 abstenções (cons. Camila, Katiane, Evadnro e Victor), conforme
registrado na Resolução Cons-Iceb nº 44/2022; (d) Área: Probabilidade e
Estatística/Probabilidade e Estatística Aplicadas  (Edital Progep nº 24/2022
- item 12): o item foi retirado de pauta, uma vez que a banca estava incompleta; (e)
Área: Probabilidade e Estatística/Estatística (Edital Progep nº 24/2022 -
item 13): o item foi retirado de pauta; (f) Área: Física: Física da matéria
condensada/Estrutura de Líquidos e Sólidos; Cristalografia/Propriedades
Óticas e Espectroscopia da Matéria Condensada e Outras Interações da
Matéria Condensada com Radiação e Partículas  (Edital Progep nº 24/2022
- item 15): cons. Daniel relatou que o concurso terá início às 13 horas do dia 12 de
setembro de 2022, no Departamento de Física, sendo indicados os membros
internos: Taíse Matte Manhabosco (titular/presidente) e Bruna Bueno
Postacchini (suplente). Membros externos: Joaquim Bonfim Santos Mendes -
 Universidade Federal de Viçosa (titular), Leonardo Cristiano Campos - Universidade
Federal de Minas Gerais (suplente), Luciano de Moura Guimarães - Universidade
Federal de Viçosa (titular) e Benjamin Fragneaud - Universidade Federal de Juiz de
Fora (suplente). O Conselho aprovou a formação da banca, por 28 votos favoráveis e
2 abstenções (cons. Camila e Katiane), conforme registrado na Resolução Cons-Iceb
nº 45/2022; (g) Área: Química/Química Analítica (Edital Progep nº 24/2022 -
item 25): cons. Rute relatou que o concurso será iniciado no dia 17 de outubro de
2022, às 10 horas, na Sala de Seminários do Departamento de Química. Sendo
indicados os membros internos: Liliane Catone Soares (titular/presidente) e Ângela
Leão Andrade (suplente). Membros externos: Patterson Patrício de Souza - Centro
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (titular), Daniel Rodrigues Cardoso -
Universidade Federal de São Paulo - Campus São Carlos (suplente), Renata Pereira
Lopes Moreira - Universidade Federal de Viçosa (titular) e Maria do Carmo Hespanhol -
 Universidade Federal de Viçosa (suplente). O Conselho aprovou a formação da
banca, por 28 votos favoráveis e 2 abstenções (cons. Camila e Katiane), conforme
registrado na Resolução Cons-Iceb nº 46/2022. Finalizado o item 5 e não havendo
temas para serem tratados na seção III. Outros Assuntos, a presidenta relatou a
necessidade de retorno no item 1 . Indicação de representantes para a
Comissão de Ética no Uso de Animais da UFOP: posteriormente à apreciação do
item, durante a reunião, a secretaria da Comissão enviou nova mensagem à
presidenta comunicando um equívoco no contato anterior, dado que o Instituto já
possui representante titular, a profa. Carla Speroni Ceron. Neste caso, caberia
apenas a indicação de representante suplente. Ademais, o servidor Eduardo será
indicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação para participar da
comissão. Deste modo, em nova votação, por 29 votos favoráveis e 1 abstenção
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(cons. Marcos), o Conselho aprovou a indicação da docente Paula Melo de Abreu
Vieira, lotada no Departamento de Ciências Biológicas, como representante suplente
do Instituto na Comissão de Ética no Uso de Animais da UFOP, conforme Resolução
Cons-Iceb nº 37/2022. Em seguida, às 15h51, a reunião foi encerrada. Para constar,
lavrou-se esta ata, que, aprovada, vai assinada pela presidenta da sessão e pela
secretária do Conselho do Iceb.
 
 

ROSEANY GLORIANE MENDES
Secretária do Conselho do Iceb

 
 

ROBERTA ELIANE SANTOS FROES
Presidenta do Conselho do Iceb

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Roseany Gloriane Mendes,
SECRETARIO EXECUTIVO, em 15/09/2022, às 08:43, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Roberta Eliane Santos Froes,
DIRETOR(A) DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS, em
15/09/2022, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código
verificador 0398193 e o código CRC 15BFDBB5.

Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº
23109.001821/2022-74 SEI nº 0398193

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP
35400-000
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