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ATA DA 375ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO INSTITUTO DE 1 
CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS  2 

Aos quatorze dias do mês de outubro 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 375ª 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 Maykon Passos 7 
Cristiano, Evandro Marques de Menezes Machado, Túlio Ângelo Machado Toffolo, Frederico da 8 
Silva Reis, Ricardo Tavares, Daniel Geraldo da Cruz, Gil Fidelix de Souza, Hildeberto Caldas de 9 
Sousa, Cristina de Oliveira Maia, Rodrigo César Pedrosa Silva, Edney Augusto de Jesus de 10 
Oliveira, Wenderson Marques Ferreira, Clarissa Rodrigues, Cristiano Schetini de Azevedo, Puca 11 
Huachi Vaz Penna, Douglas da Silva Tinti, Michele Hidemi Ueno Guimarães, Hermano Endlich 12 
Schneider Velten, Rodrigo Geraldo do Couto, Marco Antonio Alves Carneiro, Sheila Alves de 13 
Almeida, Gustavo Pereira Benevides, Rodrigo Geraldo Ribeiro, Gilberto Januário, Bruna Bueno 14 
Postacchini, Rogério Gomes Alves, Rute Cunha Figueiredo e Natália Roberta Marques Tanure. 15 
Cons. Patrícia de Abreu Moreira participou como convidada, por estar em período de férias. 16 
Verificado o quórum, iniciou-se a sessão. I. Expediente: 1. Posses: (a) Hélio Fernando Verona 17 
de Resende tomou posse como Coordenador do Curso de Bacharelado em Física; (b) Marcos 18 
Moraes Calazans tomou posse como Coordenador do Curso de Licenciatura em Física; (c) 19 
Gilmar Pereira de Souza: tomou posse como Chefe do Departamento de Química. Todos 20 
permaneceram na reunião. 2. Comunicações: (a) Menções honrosas: o estudo AD Scientific 21 
Index 2021 apresentou a lista dos 10.000 melhores pesquisadores da América Latina. A 22 
proposta do índice é avaliar individualmente os professores de acordo com a produtividade e o 23 
desempenho científico, sem incluir pontuação para as universidades. O estudo considera os 24 
últimos cinco anos e tem como critério de avaliação os índices i10 e H, assim como a pontuação 25 
de citações no Google Scholar. Na lista constam 50 docentes da UFOP, sendo 25 professores em 26 
exercício ou aposentados do Iceb. Todos foram convidados para participarem desta sessão a 27 
fim de receberem os cumprimentos da comunidade icebiana por meio das representações 28 
deste Conselho. Receberam menção honrosa do Instituto os docentes: André Talvani Pedrosa 29 
da Silva (Decbi), Andreia Carvalho Alzamora (Decbi), Bruno Eduardo Lobo Baêta (Dequi), 30 
Cornélio de Freitas Carvalho (Dequi), Cristiano Schetini de Azevedo (Debio), Danon Clemes 31 
Cardoso (Debio), Deoclécio Alves Chianca Júnior (Decbi), Evandro Marques de Menezes 32 
Machado (Decbi), Genivaldo Júlio Perpétuo (Defis), Haroldo Gambini Santos (Decom), Kátia 33 
Monteiro Novack (Dequi), Kisla Prislen Félix Siqueira (Dequi), Laser Antônio Machado Oliveira 34 
(Decbi), Laurent Frederic Gil (Dequi), Luís Carlos Crocco Afonso (Decbi), Marco Cariglia (Defis), 35 
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Marcone Jamilson Freitas Souza (Decom), Maria Terezinha Bahia (Decbi), Paula Melo de Abreu 36 
Vieira (Decbi), Paula Cristina Cardoso Mendonça (Dequi), Rodrigo Cunha Alvim de Menezes 37 
(Decbi), Rodrigo Souza Corrêa (Dequi), Sérgio Francisco de Aquino (Dequi), Sérvio Pontes 38 
Ribeiro (Debio) e Silvana de Queiroz Silva (Decbi). Participaram da sessão para o recebimento 39 
da homenagem os docentes André Talvani, Andreia Alzamora, Deoclécio Chianca, Kátia Novack, 40 
Laurent Gil, Marcone Freitas, Maria Terezinha Bahia, Paula Cardoso e Sérvio Ribeiro. Outros 41 
docentes não puderam comparecer por compromissos assumidos previamente; (b) Formação 42 
de comissões: foi solicitada consulta nos departamentos para a indicação de interessados em 43 
participar de 2 comissões, sendo uma para avaliação prévia de projetos relativos à Resolução 44 
Cepe 7.460 submetidos ao Conselho e outra para o acolhimento da comunidade icebiana, 45 
quando do retorno das atividades presenciais e nos inícios dos semestres letivos; (c) Reunião 46 
do Comitê Gestor para o Plano de Contingência à Covid-19 com as unidades acadêmicas: as 47 
diretorias das unidades acadêmicas foram convidadas para uma reunião com o Comitê Gestor 48 
para o Plano de Contingência à Covid-19 no dia 5 de outubro. Na ocasião, foi relatada pela Pró-49 
Reitoria de Graduação (Prograd) a utilização de Atividades Práticas Presenciais Adaptadas 50 
(APPAs) no próximo período letivo e solicitado às unidades o envio da relação dos componentes 51 
curriculares obrigatórios que serão ofertados contendo tais atividades. O pedido foi repassado 52 
pela Diretoria aos departamentos em reunião com as chefias no dia 6 e reforçado por meio do 53 
Processo SEI nº 23109.010660/2021-29 no dia 7 de outubro. A princípio, a relação deveria ser 54 
enviada à Diretoria até o dia 15, para encaminhamento ao Comitê Gestor. No dia 8 de outubro, 55 
porém, a pró-reitoria requereu o envio direto ao setor, via formulário a ser preenchido pelos 56 
departamentos, conforme Processo SEI nº 23109.010658/2021-50; (d) Ciência na Prática: em 57 

homenagem ao Dia C da Ciência, o Iceb convida a comunidade universitária para o workshop 58 

“Ciência na prática: aplicação do método científico e análise de dados”, ministrado pela 59 

equipe do Manual do Cientista Júnior. O evento será gratuito, digital, transmitido pelo canal 60 

do Iceb no Youtube no dia 25 de outubro, das 18 às 21h. Será emitido certificado de 61 

participação. O convite e o link para inscrição serão divulgados posteriormente; (e) Parceria 62 

com o governo estadual: a UFOP não foi contemplada com recursos da parceria do governo 63 

estadual com as instituições federais de ensino superior que visava financiar projetos 64 

envolvendo a temática geral “educação” em 2021. Não houve justificativa para a não inclusão 65 

da Universidade na parceria; (f) Regimento interno: a Diretoria disponibilizará, nos próximos 66 

dias, minuta do novo regimento interno do Conselho para avaliação e considerações da 67 

comunidade icebiana. Posteriormente, será agendada reunião extraordinária para deliberação  68 

sobre o documento; (g) Aviso prévio de entrada fora do horário de funcionamento: foi 69 

reforçado o lembrete enviado por e-mail aos departamentos e programas de pós-graduação 70 

concernente à necessidade de comunicação prévia dos acessos ao prédio do Iceb fora do 71 

horário de funcionamento normal, das 7 às 23h, e aos domingos e feriados. Concluídas as 72 

comunicações, a presidenta solicitou aos conselheiros a inclusão de um ponto na seção 73 

“Outros Assuntos”, referente ao regulamento da eleição de conselheiros. A inclusão foi 74 

aprovada por unanimidade. 3. Apreciação de ata: (a) 374ª reunião ordinária: a ata da 374ª 75 
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reunião ordinária do Conselho Departamental do Iceb, realizada em 3 de setembro de 2021, 76 

foi aprovada por 21 votos favoráveis e 10 abstenções. Na sequência, cons. Sheila solicitou 77 

inversão de pauta para que o item 5 “Questionamentos do Iceb acerca do retorno das 78 

atividades presenciais a serem enviados à administração central” fosse o primeiro a ser 79 

apreciado na ordem do dia. Por votação, decidiu-se pela manutenção da ordem apresentada 80 

na convocação. II. Ordem do Dia: 1. Ato ad referendum: a presidenta relatou o pedido do 81 

prof. Sérvio Pontes Ribeiro para a aprovação ad referendum do projeto "Observatório do 82 

avanço de doenças infecciosas emergentes e doenças tropicais negligenciadas sobre 83 

comunidades indígenas de MG: o papel do Laboratório de Ecologia do Adoecimento e 84 

Florestas” (Processo SEI nº 23109.005576/2021-93). A presidenta informou ter decidido pela 85 

aprovação excepcional após o recebimento de esclarecimentos da Pró-Reitoria de Orçamento 86 

e Finanças, que estava trabalhando na viabilidade da execução financeira do projeto pela 87 

Universidade. Devido a informações controversas e ao não esclarecimento das dúvidas 88 

descritas a seguir, o Conselho decidiu pela suspensão da discussão para retorno do ponto em 89 

reunião futura. Dúvidas: (i) Quais os destinatários das bolsas? (ii) Existirá a construção de um 90 

laboratório? Qual seria o local? (iii) É necessária a aprovação da pesquisa por Comitê de Ética 91 

em Pesquisa, pela Fundação Nacional do Índio (Funai), pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 92 

e Indígenas (Neabi/UFOP) ou por órgão equivalente para trabalho com população indígena? 2. 93 

Estágios probatórios de docentes: (a) Processo SEI nº 23109.006511/2020-84: cons. Túlio 94 

relatou o processo de avaliação de desempenho em estágio probatório da docente Valéria de 95 

Carvalho Santos, lotada no Departamento de Computação. Dentro do prazo legal estipulado 96 

para a avaliação, foi possível realizar duas das três etapas previstas, nas quais a docente foi 97 

aprovada. Considerando as aprovações e o relato, o Conselho aprovou a referida docente em 98 

estágio probatório, como consta na Resolução CD-Iceb nº 41/2021; (b) Processo SEI nº 99 

23109.006482/2020-51: cons. Evandro relatou o processo de avaliação de desempenho em 100 

estágio probatório da docente Fernanda Cacilda dos Santos Silva, lotada no Departamento de 101 

Ciências Biológicas. Foi possível realizar duas das três etapas previstas dentro do prazo legal 102 

estipulado para a avaliação. Considerando as aprovações nas avaliações realizadas e o relato 103 

ocorrido, o Conselho aprovou a referida docente em estágio probatório, conforme Resolução 104 

CD-Iceb nº 42/2021; (c) Processo SEI nº 23109.006517/2020-51: cons. Daniel relatou o 105 

processo de avaliação de desempenho em estágio probatório da docente Mariana de Castro 106 

Prado, lotada no Departamento de Física. Dentro do prazo legal estipulado para a avaliação, 107 

foi possível realizar duas das três etapas previstas, em virtude da espera da digitalização do 108 

processo para sua retomada via SEI. Considerando as aprovações nas avaliações realizadas e o 109 

relato ocorrido, o Conselho aprovou a referida docente em estágio probatório, como consta 110 

na Resolução CD-Iceb nº 43/2021; (d) Processo SEI nº 23109.006504/2020-82: cons. Daniel 111 

relatou o processo de avaliação de desempenho em estágio probatório da docente Ive 112 

Silvestre de Almeida, lotada no Departamento de Física. A docente foi aprovada pela comissão 113 
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nas 3 etapas de avaliação. Após o relato, o Conselho aprovou o estágio probatório, como 114 

registrado na Resolução CD-Iceb nº 44/2021; (e) Processo SEI nº 23109.006534/2020-99: 115 

cons. Gilmar relatou o processo de avaliação de desempenho em estágio probatório da 116 

docente Emanueli dos Nascimento da Silva, lotada no Departamento de Química. A docente 117 

foi aprovada pela comissão nas 3 etapas de avaliação. Após o relato, o Conselho aprovou o 118 

estágio probatório, conforme Resolução CD-Iceb nº 45/2021. A votação deste item foi 119 

realizada em bloco, com o resultado de 29 votos favoráveis e 2 abstenções. Cons. Carlos 120 

Frederico iniciou sua participação às 15h30. 3. Formação de comissão especial para a 121 

avaliação de pedido de promoção de docente à Classe E - Processo 23109.008971/2021-28: 122 

cons. Gilmar relatou a formação da comissão aprovada pela Assembleia do Departamento de 123 

Química para a avaliação do pedido de promoção do docente Jorge Luiz Humberto à Classe E, 124 

denominação Titular da Carreira do Magistério Superior. Após o relato, a composição da 125 

comissão foi aprovada por 29 votos favoráveis e 2 abstenções. Registro na Resolução CD-Iceb 126 

nº 46/2021. 4. Pedidos de afastamento do país: (a) Processo 23109.010309/2021-38: cons. 127 

Maykon relatou o pedido de afastamento do país da docente Yasmine Antonini Itabaiana, 128 

lotada no Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente, para participação em 129 

reunião do projeto de cooperação internacional Cyted-Sepodi, em Chamela, México. Após 130 

relato e esclarecimento de dúvidas, por 30 votos favoráveis e 1 abstenção, o afastamento foi 131 

aprovado para o período de 28 de novembro a 4 de dezembro de 2021, conforme Resolução 132 

CD-Iceb nº 47/2021; (b) Processo 23109.010646/2021-25: cons. Daniel relatou o pedido de 133 

afastamento do país do docente Hermano Endlich Schneider Velten, lotado no Departamento 134 

de Física, para visita ao grupo de pesquisa do prof. Luca Amendola, da Universidade de 135 

Heidelberg, ligado ao programa Probral/Capes, em Heidelberg, Alemanha, no período de 18 136 

de novembro a 2 de dezembro de 2021. Após o relato, o afastamento foi aprovado, por 29 137 

votos favoráveis e 2 abstenções. Registro na Resolução CD-Iceb nº 48/2021. 5. 138 

Questionamentos do Iceb acerca do retorno das atividades presenciais a serem enviados à 139 

administração central: a presidenta relatou o estranhamento da Diretoria frente à forma de 140 

apresentação das APPAs para o semestre letivo 2021/2, principalmente à responsabilização da 141 

decisão aos professores e departamentos, dado ao não posicionamento institucional da UFOP 142 

quanto ao retorno das atividades presenciais, híbrido ou integral. A fim de embasar a 143 

discussão, considerando dúvidas colocadas por docentes, a presidenta informou ter enviado 144 

os seguintes questionamentos à Prograd, via Processo SEI nº 23109.010658/2021-50: (i) 145 

possibilidade de realização presencial de atividades avaliativas de disciplinas remotas; (ii) 146 

possibilidade de custeio de exames PCR para estudantes que precisarem participar de 147 

atividades de campo; (iii) motivos para o não retorno gradual de todos os componentes 148 

curriculares, considerando o avanço da vacinação e a probabilidade de todos os servidores e 149 

alunos terem completado a vacinação; (iv) ausência de preparação e protocolos unificados 150 

para o retorno expedidos pela administração central. A resposta da pró-reitoria foi recebida 151 
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durante a discussão e repassada aos conselheiros. Neste sentido, a presidenta propôs a 152 

construção de uma manifestação do Instituto com relação aos pontos. Após ampla discussão, 153 

por unanimidade o Conselho deliberou por formar uma comissão para redigir a manifestação, 154 

contemplando a insatisfação do Iceb com relação às APPAs e à previsão de diminuição das 155 

semanas letivas do semestre 2021/2 para 13. Ainda, solicitando o posicionamento da 156 

administração central sobre a elaboração de um plano de retorno às atividades presenciais 157 

com definições claras para toda a comunidade universitária. Foram indicados para a comissão 158 

a presidenta e os cons. Gustavo e Wenderson. Ausentaram-se da reunião os conselheiros: 159 

Marco Antonio às 16h02, Marco Calazans às 16h33, Carlos Frederico às 16h45, Cristiano às 160 

17h16, Hildeberto às 17h23, Patrícia às 17h30, Cristina e Douglas às 17h32. III. Outros 161 

Assuntos: (a) Regulamento eleitoral: cons. Frederico, presidente da comissão eleitoral 162 

nomeada na reunião anterior, apresentou ao Conselho proposta de regulamento para a 163 

eleição dos novos membros. Considerando que a nova formação deverá constar no novo 164 

regimento interno e que este ainda não foi discutido e aprovado pelo colegiado, decidiu-se 165 

por aguardar as definições do regimento para colocar em votação o regulamento da eleição. 166 

Esgotada a pauta do dia, a reunião foi encerrada às 17h47. Para constar, lavrou-se esta ata, 167 

que, aprovada, vai assinada pela presidenta da sessão e pela secretária do Conselho 168 

Departamental do Iceb. 169 
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Presidenta do Conselho Departamental do Iceb 


