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ATA DA 373ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO INSTITUTO DE 1 
CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS  2 

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 373ª 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, Maykon Passos Cristiano, Túlio Ângelo Machado Toffolo, Ricardo Tavares, Daniel 8 
Geraldo da Cruz, Gil Fidelix de Souza, Tânia Márcia Sacramento Melo, Hildeberto Caldas de 9 
Sousa, Cristina de Oliveira Maia, Dayanne Gouveia Coelho, Américo Tristão Bernardes, Cassiano 10 
Rezende Pagliarini, Edney Augusto de Jesus de Oliveira, Wenderson Marques Ferreira, Viviane 11 
Martins Rebello dos Santos, Cristiano Schetini de Azevedo, Puca Huachi Vaz Penna, Michele 12 
Hidemi Ueno Guimarães, Hermano Endlich Schneider Velten, Rodrigo Geraldo do Couto, 13 
Adilson Cândido da Silva, Gustavo Pereira Benevides, Ivair Ramos Silva, Bruna Bueno 14 
Postacchini, Rogério Gomes Alves, Rute Cunha Figueiredo e Natália Roberta Marques Tanure. 15 
Prof. André Augusto Deodato participou como Chefe do Departamento de Educação 16 
Matemática em exercício. Profa. Marli Regina dos Santos participou representando a 17 
coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática. Cons. Frederico da 18 
Silva Reis participou como convidado, por estar em período de férias. Justificaram ausência os 19 
conselheiros Sheila Alves de Almeida, Carlos Frederico Marcelo da Cunha Cavalcanti, Gilberto 20 
Januário, Tiago Martins Pereira e Douglas da Silva Tinti. Verificado o quórum, iniciou-se a 21 
sessão. I. Expediente: 1. Posses: (a) Clarissa Rodrigues tomou posse como Coordenadora do 22 
Curso de Licenciatura em Química; (b) Gilmar Pereira de Souza tomou posse como 23 
representante suplente dos docentes do Departamento de Química, com mandato de dois 24 
anos, conforme artigo 2º § 3º do Regimento Interno do Conselho Departamental; (c) Evandro 25 
Marques de Menezes Machado foi reconduzido como Chefe do Departamento de Ciências 26 
Biológicas. Todos permaneceram na reunião. 2. Comunicações: (a) Edital MEC nº 35/2021: por 27 
meio do Ofício Iceb/Reitoria-UFOP nº 3681/2021 (SEI), de 5 de julho de 2021, a Diretoria 28 
comunicou à Prograd a não adesão do Iceb ao Edital MEC nº 35/2021, referente ao Programa 29 
Institucional de Fomento e Indução Continuada de Professores e Diretores Escolares, devido à 30 
falta de tempo hábil para uma ampla discussão do tema pela comunidade acadêmica; (b) 31 
Lotação de servidores: foram removidos para a unidade administrativa “Iceb”, para fins de 32 
regularização de lotação, os seguintes servidores: Adriano Henrique Borges Raimundo 33 
(Programa de Pós-Graduação em Química), Ananda Lima Sanson (Programa de Pós-Graduação 34 
em Engenharia Ambiental), Davi Oliveira e Silva (Departamento de Biodiversidade, Evolução e 35 
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Meio Ambiente), Gilberto de Oliveira Santana (Programa de Pós-Graduação em Matemática em 36 
Rede Nacional), Luis Alberto Moreira (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação), 37 
Mariana Cristina Moreira Souza (Departamento de Física), Mariana Ferreira Lanna 38 
(Departamento de Computação) e Rubens Gonzaga Modesto (Departamento de 39 
Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente); (c) Editais de Seleção Iceb nº 1, 2, 3 e 4: a 40 
Diretoria solicitou à Proplad 2 bolsas de desenvolvimento institucional para apoio na área de 41 
comunicação da Diretoria, especialmente para a manutenção do site do Instituto (atualmente 42 
inoperante). Com a liberação da Proplad, foram lançados no dia 7 de julho os Editais de Seleção 43 
Iceb nº 1 e 2 correspondentes, respectivamente, a 1 vaga para estudante do curso de ciência da 44 
computação e 1 para estudante do curso de jornalismo. Como não houve inscrições até o dia de 45 
encerramento das inscrições (14), foram lançados os Editais nº 3 e 4, com prazo de inscrição até 46 
o dia 21. Com o recebimento de uma inscrição apenas para o edital de jornalismo, a Diretoria 47 
lançará novos editais destinados a todos os cursos. Os instrumentos serão enviados aos 48 
departamentos para auxílio na divulgação; (d) Parceria com o governo estadual: por meio do 49 
Ofício Reitoria-UFOP nº 4089/2021 (SEI), de 22 de julho, a reitoria apresentou às unidades 50 
administrativas uma proposta de parceria do governo estadual com as instituições federais de 51 
ensino mineiras visando a liberação de recursos da ordem de R$500 milhões para financiar 52 
projetos envolvendo a temática geral “educação” ainda em 2021. A comunicação chegou às 53 
unidades no dia 23, para apresentação de projetos (um geral por unidade) até o dia 29. Devido 54 
ao prazo exíguo, os coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, os chefes de 55 
departamento e a Diretoria se reuniram no dia 24 e definiram a elaboração de projetos por 56 
eixos, pelos coordenadores de curso, para a posterior compilação em projeto único, pela 57 
Diretoria. Cons. Gustavo sugeriu que o Instituto tenha projetos pré-preparados para quando 58 
ocorrerem situações como esta. A presidenta informou que, provavelmente, este tipo de 59 
parceria voltará a ser oferecida pelo governo no próximo ano. Assim, projetos que não 60 
puderam ser apresentados este ano ou novos projetos podem ser preparados para novas 61 
oportunidades. Para a parceria atual, a presidenta esclareceu, conforme informações da 62 
administração central, que os recursos serão destinados aos projetos aprovados, não às 63 
instituições que enviaram os projetos; (e) Comissão de Avaliação das Atividades Práticas da 64 
UFOP: a Comissão de Avaliação das Atividades Práticas se reuniu para avaliar os pedidos da 65 
realização de disciplinas práticas presenciais para o período letivo 2020/2. Não houve 66 
demandas de disciplina do Iceb; (f) 25 anos – formandos Ciência da Computação: cons. Túlio 67 
informou que os alunos da primeira turma do curso de Ciência da Computação completaram 25 68 
anos de formados neste ano. Ele sugeriu uma homenagem do Iceb aos alunos, a exemplo do 69 
que é feito em outras unidades. E ressaltou que há 2 formandos da turma que atualmente são 70 
professores do curso, sendo um deles o Cons. Puca. A presidenta registrou o evento para 71 
posterior homenagem, junto às demais que estão programadas para serem feitas quando do 72 
retorno presencial. Cons. Hermano seu ausentou da reunião às 14h55. 3. Apreciação de ata: (a) 73 
372ª reunião ordinária: a ata da 372ª reunião ordinária do Conselho Departamental do Iceb, 74 
realizada em 29 de junho de 2021, foi aprovada por 22 votos favoráveis e 9 abstenções. Os 75 
cons. Marco Antonio Alves Carneiro e Rodrigo Geraldo Ribeiro iniciaram suas participações às 76 
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15h10. II. Ordem do Dia: 1. Apresentação das normas de utilização das edículas: profa. Liliane 77 
Catone Soares, membro da Comissão de Segurança Laboratorial do Iceb apresentou o histórico 78 
da criação da Comissão Institucional de Segurança Ocupacional Laboratorial (Cisol) e da 79 
Comissão de Segurança Laboratorial da Unidade (CSLU/Iceb), da qual foi presidente. A 80 
professora informou que a CSLU/Iceb criou as normas de gerenciamento de resíduos químicos 81 
para o Instituto e verificou a situação de desorganização das edículas. Os locais foram criados 82 
para o Departamento de Química e cedidos para o armazenamento de resíduos pelo Instituto. 83 
Profa. Liliane e prof. André Talvani, como diretor da época, se encarregaram da limpeza e 84 
organização da área, que durou cerca de 2 anos, visto que a maioria do trabalho de seleção e 85 
descarte dos materiais foram realizados apenas por ambos, com contribuições pontuais de 86 
membros da CSLU e de outros servidores do Instituto. Após a organização do local, profa. 87 
Liliane redigiu uma proposta de diretrizes para sua utilização, as quais apresentou nesta sessão. 88 
Tais diretrizes serão disponibilizadas para conhecimento total, avaliação e deliberação pelos 89 
conselheiros para implementação. Houve o entendimento de que o Instituto deve solicitar à 90 
administração central esclarecimentos e posicionamentos sobre a disponibilização de recursos 91 
e condições básicas para o descarte adequado de rejeitos biológicos e químicos. Também serão 92 
reforçados questionamentos anteriormente realizados sobre a recomposição da Cisol, a 93 
realização de curso sobre tratamento de rejeitos e a segurança da área das edículas. Cons. 94 
Dayanne e Edney se ausentaram da reunião às 15h15; cons. Ivair, às 15h26; cons. Gilmar, às 95 
15h48. 2. Pedido de realização de Estágio Pós-Doutoral no PPGEDMAT: profa. Marli relatou o 96 
pedido do Dr. Aldo Peres Campos e Lopes de realização de Estágio Pós-Doutoral no Programa 97 
de Pós-Graduação em Educação Matemática, sob a orientação do prof. Frederico da Silva Reis, 98 
conforme Processo SEI nº 23109.001770/2021-08. Depois do relato e de informações adicionais 99 
do cons. Frederico, o estágio pós-doutoral foi aprovado por unanimidade. Registro na 100 
Resolução CD-Iceb nº 33/2021. Cons. Frederico e profa. Marli se ausentaram às 15h58. 3. 101 
Prorrogação de afastamento para capacitação: cons. Maykon relatou o pedido de prorrogação 102 
do afastamento para capacitação da docente Yasmine Antonini Itabaiana, lotada no 103 
Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente. Em 12 de dezembro de 2020, o 104 
Conselho aprovou o afastamento para o período de 21 de março a 21 de setembro de 2021. 105 
Após relato e esclarecimentos, a capacitação foi prorrogada até 30 de outubro de 2021, por 21 106 
votos favoráveis, 1 voto contrário e 6 abstenções, sendo uma declarada do cons. Gustavo. A 107 
prorrogação consta na Resolução CD-Iceb nº 34/2021. Cons. Tânia se ausentou às 16h50. 4. 108 
Padronização dos e-mails institucionais do Iceb: cons. Patrícia apresentou proposta de 109 
padronização dos endereços dos e-mails institucionais do Iceb concernentes às secretarias, 110 
chefias de departamento, coordenações de cursos e diretoria. O Conselho decidiu por apreciar, 111 
no momento, a padronização apenas dos endereços das chefias e secretarias dos 112 
departamentos e das funções da diretoria. Por 26 votos favoráveis e 1 voto contrário, a 113 
padronização foi aprovada. Registro na Resolução CD-Iceb nº 35/2021. Pelo fato de os 114 
endereços das secretarias já estarem padronizados, eles não foram inseridos no documento. 5. 115 
Vinculação do Nupeb ao Iceb: a presidenta relatou o pedido de vinculação do Núcleo de 116 
Pesquisas em Ciências Biológicas (Nupeb) ao Iceb, registrado no Processo 23109.007271/2021-117 
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16. Cons. Cristiano se ausentou às 16h53; cons. Rodrigo Ribeiro e Túlio, às 16h59; cons. Daniel e 118 
Rute, às 17h07 e cons. Puca, às 17h27. O pedido se deu em função de o novo Estatuto da UFOP, 119 
Resolução Cuni nº 1.868, prever, no §5º do art. 40, que a unidade acadêmica deve ser 120 
composta obrigatoriamente ou por departamentos ou por outras formas de organização 121 
equivalentes. E em seu art. 41, que todo departamento ou organização de nível hierárquico 122 
equivalente, existente ou que vier a ser criado, deve ser vinculado a uma das unidades 123 
acadêmicas. Após discussão, a vinculação do Nupeb ao Iceb foi aprovada, por 18 votos 124 
favoráveis e 1 abstenção. Registro na Resolução CD-Iceb nº 36/2021. III. Outros Assuntos: (a) 125 
Subcâmara das engenharias: cons. Bruna e a presidenta relataram discussões que estão 126 
ocorrendo na Subcâmara das Engenharias relativas à alteração da estrutura dos períodos 127 
letivos. As alterações visam atender demandas dos cursos de engenharia, mas afetam cursos do 128 
Iceb. Apenas o curso de Física havia sido incluído nas discussões, e depois do comunicado da 129 
cons. Bruna, a Diretoria entrou em contato com a Pró-Reitoria de Graduação e, recentemente, 130 
passou a participar das reuniões do grupo. Será verificada pela Diretoria uma forma de 131 
discussão do tema no âmbito do Iceb. Esgotada a pauta do dia, a reunião foi encerrada às 132 
17h38. Para constar, lavrou-se esta ata, que, aprovada, vai assinada pela presidenta da sessão e 133 
pela secretária do Conselho Departamental do Iceb. (Ata aprovada na 374ª reunião ordinária, 134 
realizada no dia 3 de setembro de 2021.) 135 
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