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ATA DA 372ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO INSTITUTO DE 1 
CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS  2 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por 3 
meio do aplicativo Google Meet, reuniu-se o Conselho Departamental do Instituto de Ciências 4 
Exatas e Biológicas (Iceb), em sua 372ª reunião ordinária, sob a presidência da Diretora do 5 
Instituto, Roberta Eliane Santos Froes, com a finalidade de apreciar, discutir e votar os 6 
expedientes pautados. Além da presidenta, participaram os conselheiros Patrícia de Abreu 7 
Moreira (Vice-Diretora), Evandro Marques de Menezes Machado, Túlio Ângelo Machado 8 
Toffolo, Frederico da Silva Reis, Ricardo Tavares, Daniel Geraldo da Cruz, Gil Fidelix de Souza, 9 
Tânia Márcia Sacramento Melo, Hildeberto Caldas de Sousa, Cristina de Oliveira Maia, Dayanne 10 
Gouveia Coelho, Tiago Martins Pereira, Edney Augusto de Jesus de Oliveira, Wenderson 11 
Marques Ferreira, Sandra de Oliveira Franco Patrocínio, Cristiano Schetini de Azevedo, Douglas 12 
da Silva Tinti, Michele Hidemi Ueno Guimarães, Hermano Endlich Schneider Velten, Rodrigo 13 
Geraldo do Couto, Adilson Cândido da Silva, Leonardo Máximo Cardoso, Rodrigo Geraldo 14 
Ribeiro, Rogério Gomes Alves, Marcus Vinícius Cangussú Cardoso, Natália Roberta Marques 15 
Tanure. Ausências justificadas dos conselheiros Sheila Alves de Almeida, Américo Tristão 16 
Bernardes, Gustavo Pereira Benevides, Marco Antonio Alves Carneiro, Puca Huachi Vaz Penna e 17 
Gilberto Januário. Verificado o quórum, iniciou-se a sessão. Primeiramente, a presidenta 18 
colocou a nova composição da Diretoria à disposição da comunidade icebiana, a qual agradeceu 19 
todo o apoio recebido. Em seguida, passou-se à seção I. Expediente: 1. Posses: (a) Maykon 20 
Passos Cristiano tomou posse como Chefe do Departamento de Biodiversidade, Evolução e 21 
Meio Ambiente; (b) Rute Cunha Figueiredo tomou posse como representante titular dos 22 
docentes do Departamento de Química, com mandato de dois anos, conforme artigo 2º § 3º do 23 
Regimento Interno do Conselho Departamental. Ambos permaneceram na reunião. 2. 24 
Comunicações: (a) Calendário de reuniões para o segundo semestre: aguarda-se a divulgação 25 
do calendário do Conselho Universitário para a formulação do calendário de reuniões deste 26 
colegiado para o segundo semestre; (b) Aniversário de 39 anos do Iceb: está sendo organizada 27 
a comemoração do 39º aniversário do Iceb, em 16 de julho, de forma remota. Assim que 28 
concluída, os conselheiros serão comunicados; (c) Edital MEC nº 35/2021: considerando o 29 
Edital MEC nº 35/2021, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) solicitou manifestação do Iceb e 30 
de outras unidades acadêmicas quanto ao interesse em aderir ao Programa Institucional de 31 
Fomento e Indução Continuada de Professores e Diretores Escolares, com a oferta dos cursos 32 
de graduação de Pedagogia, Licenciatura-Matemática, Licenciatura-Letras Português e 33 
Licenciatura-Ciências. As unidades devem se manifestar até o dia 5 de julho de 2021 e, caso 34 
haja interesse, indicar o(s) curso(s) proposto(s) e um professor representante para cada curso. 35 
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No dia 1º de julho, haverá reunião da diretoria com as coordenações dos cursos de licenciatura 36 
do Instituto para tratar do edital. A princípio, a proposta do Programa não está clara, por isso 37 
precisará ser debatida. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 38 
Superior (Andifes) apresentará questionamento sobre o edital ao Ministério da Educação;  (d) 39 
Ouvidoria UFOP e Processo SEI nº 23109.006319/2021-79: prof. Américo Tristão Bernardes, 40 
lotado no Departamento de Física e membro deste Conselho, foi nomeado Coordenador do 41 
Serviço de Informação ao Cidadão e Ouvidoria da UFOP no dia 2 de junho de 2021. O Processo 42 
SEI nº 23109.006319/2021-79 foi criado pelo coordenador para orientar a comunidade 43 
universitária sobre o encaminhamento de reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e 44 
elogios relativos às políticas e aos serviços públicos prestados pela UFOP. O ofício orientativo da 45 
coordenação será encaminhado aos setores do Instituto para conhecimento; (e) Regularização 46 
de empresas juniores: por meio do Processo SEI nº 23109.006327/2021-15, que será 47 
encaminhado aos departamentos e colegiados, a Pró-Reitoria de Extensão solicita a 48 
regularização das empresas juniores ainda não estabelecidas em conformidade com a 49 
Resolução Cuni nº 2.208; (f) Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fapemig: no dia 25 50 
último, prof. Marcelo Gomes Speziali, lotado no Departamento de Química, foi nomeado 51 
Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 52 
Minas Gerais (Fapemig). Ele foi escolhido pelo governador do estado a partir de lista tríplice 53 
elaborada pelo Conselho Curador da Fundação e terá mandato de 3 anos; (g) Lotação de 54 
servidores: em reunião na véspera, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) comunicou ao 55 
Iceb e a outras unidades acadêmicas a necessidade de adequação da lotação de servidores 56 
técnico-administrativos atualmente lotados em unidades administrativas não reconhecidas 57 
pelos sistemas governamentais Sigepe e Siorg, tais como os programas de pós-graduação. O 58 
fato causa inconsistências no cadastro dos servidores e lhes pode causar prejuízos, por 59 
exemplo, na marcação de férias. No Instituto, inicialmente foram identificados pela Progep 5 60 
servidores nesta situação, mas acredita-se haver mais. A sugestão inicial é que a lotação dos 61 
servidores passe a ser na unidade. A pró-reitoria comunicou a realização de reunião nesta data 62 
com os servidores para esclarecer a questão e sugeriu que posteriormente as unidades se 63 
reúnam com eles para que seja definida a lotação de cada um. Concluído o procedimento, o 64 
Conselho será comunicado sobre as alterações realizadas no Instituto; (h) LNP para PDP 2022: a 65 
Progep comunicou à comunidade universitária a realização do Levantamento das Necessidades 66 
de Desenvolvimento (LND) para Plano de Desenvolvimento de Pessoal 2022 da UFOP. No Iceb, 67 
está ocorrendo a fase de levantamento das demandas de capacitação para 2022 pelos 68 
departamentos, até 3 de julho. As demandas serão avaliadas em conjunto pelos chefes de 69 
departamento para a formação da relação das capacitações requeridas pelo Instituto. A relação 70 
será encaminhada à Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal pela Diretoria, em 71 
formulário próprio, até o dia 10 de julho de 2021; (i) Retomada dos trabalhos da CIF: no 72 
próximo dia 5 de julho, haverá a primeira reunião da Comissão de Infraestrutura (CIF) com a 73 
nova formação, aprovada pelo Conselho em 27 de abril. Na oportunidade, será discutido o 74 
estabelecimento do plano de atividades da comissão; (j) Obras em andamento e demandas 75 
apresentadas à Precam: a Prefeitura do Campus (Precam) requereu reunião com a Diretoria 76 
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para esclarecer questionamentos referentes às obras em andamento no Instituto, de 77 
prevenção e combate a incêndio e de acessibilidade, também para se colocar à disposição para 78 
diálogo e propostas de ações conjuntas. O encontro virtual ocorreu no dia 22 de junho, com a 79 
participação da Prefeita do Campus, Sandra Maria Antunes Nogueira, e do Coordenador de 80 
Projetos de Infraestrutura, Edmundo Dantas Gonçalves. Como informado na reunião, cons. 81 
Patrícia destacou que as adequações para combate a incêndio estão ocorrendo também em 82 
outras unidades e que o Iceb foi escolhido para o início do projeto devido ao número de 83 
usuários de suas instalações. Além disso, ressaltou que as obras de acessibilidade precisam 84 
ocorrer devido à necessidade de adequação de todos os prédios públicos às normativas de 85 
acessibilidade. Sobre as demandas do Instituto relativas ao levantamento realizado pela 86 
Comissão de Estratégias para o Retorno das Atividades Presenciais, a Precam solicitou acesso 87 
aos locais indicados para avaliação. Segundo a prefeitura, está prevista para esta semana a 88 
instalação de totens para a disponibilização de álcool gel nas dependências da Universidade, e 89 
caberá a cada prédio o abastecimento dos equipamentos. A Diretoria solicitou à Precam o 90 
envio da programação semanal dos serviços a serem realizados no prédio, para que haja tempo 91 
de comunicar aos responsáveis a necessidade de providenciarem o acesso da equipe da Precam 92 
ao local no dia e horário programados, evitando assim a não realização de reparos; (k) 93 
Curricularização: aconteceu no dia 25 de junho reunião da diretoria com os secretários dos 94 
colegiados e os coordenadores dos cursos de graduação, o representante do Iceb no Comitê de 95 
Extensão, prof. Marcus Vinícius Cangusú Cardoso, e a Coordenadora de Extensão, profa. 96 
Luciana Hoffert. Na ocasião, foram levantados os questionamentos e agendadas outras 97 
reuniões para o andamento das ações necessárias à curricularização dos cursos do Instituto. 98 
Futuramente, os chefes de departamento e os presidentes dos Núcleos Docentes Estruturantes 99 
serão acionadas para integrarem as discussões; (l) Eleições para conselhos superiores: está 100 
aberto até 5 de julho o período de inscrição de chapas para a composição dos Conselhos 101 
Superiores de Graduação, Extensão e Cultura e Pesquisa e Pós-Graduação. A administração 102 
superior solicitou o empenho das unidades acadêmicas na divulgação das eleições e no 103 
incentivo à participação da comunidade acadêmica; (m) Disciplina EDU356: o coordenador do 104 
curso de Licenciatura em Matemática, cons. Wenderson, abriu o Processo SEI nº 105 
23109.005698/2021-80 para registrar o não oferecimento de aulas da disciplina EDU356 nas 3 106 
primeiras semanas do semestre 2020/2. O conselheiro relatou a situação. Até o momento, não 107 
foram disponibilizados o plano de ensino e o cronograma da disciplina e inúmeros discentes 108 
trancaram matrícula. 3. Apreciação de atas: (a) 371ª reunião ordinária: a ata da 371ª reunião 109 
ordinária do Conselho Departamental do Iceb, realizada em 31 de maio de 2021, foi aprovada 110 
por 23 votos favoráveis e 5 abstenções; (b) reunião extraordinária de 7 de junho de 2021: a ata 111 
da reunião extraordinária do Conselho Departamental ocorrida em 7 de junho de 2021 foi 112 
aprovada por 23 votos favoráveis e 5 abstenções. Os cons. Marcus Vinícius e Hermano 113 
encerraram suas participações às 14h47. II. Ordem do Dia: 1. Pedido de credenciamento de 114 
professor voluntário: cons. Frederico relatou o pedido de recredenciamento da professora 115 
aposentada Marger da Conceição Ventura Viana como professora voluntária do Departamento 116 
de Educação Matemática pelo período de 2 anos, com o acompanhamento de suas atividades 117 
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pelo conselheiro, na qualidade de docente e chefe do referido departamento. Após o relato, o 118 
recredenciamento foi aprovado por unanimidade. Registro na Resolução CD-Iceb nº 30/2021. 2. 119 
Pedido de aprovação de projeto: considerando o relato do cons. Daniel, o Conselho aprovou o 120 
projeto intitulado “Sobre o impacto e futuros desdobramentos do Projeto Alunos Conectados”, 121 
coordenado pelo prof. Américo Tristão Bernardes, lotado no Departamento de Física, por 25 122 
votos favoráveis e 2 abstenções. A aprovação consta na Resolução CD-Iceb nº 31/2021. Cons. 123 
Adilson encerrou sua participação às 14h58. 3. Composição de comissão para instituir e 124 
regulamentar a medalha de mérito do Iceb: o item foi retirado de pauta tendo em vista a não 125 
deliberação do Conselho Universitário sobre o tema em reunião ocorrida na véspera. 4. 126 
Indicação de docente aposentada para recebimento do título de professora emérita da UFOP: 127 
cons. Ricardo relatou a justificativa do Departamento de Estatística para a indicação da docente 128 
aposentada Maria Cláudia Feres Monteiro de Castro Souza para o recebimento do título de 129 
professora emérita da UFOP. A docente atuou nos Departamentos de Matemática e de 130 
Estatística do Iceb. Em discussão, cons. Evandro sugeriu que o Instituto constitua uma comissão 131 
para avaliar as indicações a recebimento de títulos. Caberia à comissão avaliar as indicações dos 132 
departamentos antes de se tornarem pauta do Conselho, a fim de orientar as decisões. A 133 
presidenta esclareceu que a comissão poderá ser constituída, se este for o entendimento do 134 
Conselho, contudo, que a indicação em pauta ficaria a cargo do colegiado. Em votação, o 135 
Conselho aprovou a indicação da docente aposentada Maria Cláudia Feres Monteiro de Castro 136 
Souza para o recebimento do título de professora emérita da UFOP. Foram 24 votos favoráveis, 137 
1 abstenção e 1 voto contrário. A aprovação foi registrada na Resolução CD-Iceb nº 32/2021. 138 
Não havendo pontos para a seção III. Outros Assuntos, a reunião foi encerrada às 15h19. Para 139 
constar, lavrou-se esta ata, que, aprovada, vai assinada pela presidenta da sessão e pela 140 
secretária do Conselho Departamental do Iceb. (Ata aprovada na 373ª reunião ordinária, 141 
realizada no dia 27 de julho de 2021.) 142 
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