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ATA DA 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO INSTITUTO DE 1 

CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 2 

Aos onze dias do mês de novembro 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 376ª 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, Sheila Alves de Almeida, Evandro Marques de Menezes 8 

Machado, Túlio Ângelo Machado Toffolo, Marli Regina dos Santos, Ricardo Tavares, Daniel 9 

Geraldo da Cruz, Gil Fidelix de Souza, Gilmar Pereira de Souza, Hildeberto Caldas de Sousa, 10 

Cristina de Oliveira Maia, Rodrigo César Pedrosa Silva, Marcos Moraes Calazans, Hélio 11 

Fernando Verona de Resende, Tiago Martins Pereira, Edney Augusto de Jesus de Oliveira, 12 

Wenderson Marques Ferreira, Ana Carolina Gomes Miranda, Cristiano Schetini de Azevedo, 13 

Sandra de Oliveira Franco Patrocínio, Hermano Endlich Schneider Velten, Puca Huachi Vaz 14 

Penna, Rodrigo Geraldo do Couto, Marco Antonio Alves Carneiro, Gustavo Pereira Benevides, 15 

Rodrigo Geraldo Ribeiro, Gilberto Januário, Ivair Ramos Silva, Bruna Bueno Postacchini, 16 

Rogério Gomes Alves, Rute Cunha Figueiredo e Natália Roberta Marques Tanure. Ausências 17 

justificadas dos cons. Douglas da Silva Tinti, Clarissa Rodrigues e Frederico da Silva Reis. 18 

Verificado o quórum, iniciou-se a sessão. I. Expediente: 1. Posses: (a) Gabriel Max Dias 19 

Ferreira tomou posse como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química; (b) 20 

Fabiana Aparecida Lobo tomou posse como Coordenadora do Curso de Química Industrial. 21 

Ambos permaneceram na reunião. Cons. Hermano Endlich Schneider Velten precisou se 22 

retirar às 14h15. 2. Comunicações: (a) Gravação de reuniões: em função de dúvidas do 23 

Conselho e da Diretoria sobre a gravação das reuniões deste colegiado, no dia 10 de 24 

novembro de 2021, a Diretoria consultou a Procuradoria Federal junto à Universidade Federal 25 

de Ouro Preto/Procuradoria-Geral Federal/Advocacia-Geral da União sobre gravação e 26 
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transmissão de reuniões dos órgãos colegiados da Universidade, via Processo SEI nº 27 

23109.011849/2021-39. Também agendou uma reunião com a procuradora e o ouvidor da 28 

UFOP para tratar deste e de outros temas. Após o retorno da procuradoria via processo e a 29 

realização da reunião, o ponto será pautado para discussão no Conselho. Neste sentido, a 30 

exemplo do que vem ocorrendo, esta reunião será gravada, e o uso da gravação será restrito 31 

ao auxílio na redação da ata; (b) Subcâmara das Engenharias: cons. Bruna comunicou que a 32 

Subcâmara das Engenharias formou uma comissão para tratar dos ciclos básicos dos cursos de 33 

engenharia. A presidenta comunicou que tomou conhecimento das discussões da Subcâmara 34 

por informação da cons. Bruna, como participante do grupo, pois o Iceb não foi convidado 35 

para participar das discussões que afetam os cursos do Instituto. Em função disso, fez contato 36 

com a Subcâmara e passou a participar das reuniões como ouvinte. Com relação à comissão, 37 

comunicou que a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) solicitou à Diretoria a indicação de 38 

um representante do Departamento de Estatística e de um do Departamento de Química para 39 

comporem comissão que tratará da proposta de "unificação das disciplinas do ciclo básico", 40 

considerando que o grupo já contava com as representações dos Departamentos de 41 

Computação (Rodrigo César Pedrosa Silva), Física (Bruna Bueno Postacchini) e Matemática (Gil 42 

Fidelix de Souza). Em consulta aos departamentos, foram indicados: Anderson Ribeiro Duarte 43 

(Estatística), Jorge Luiz Humberto e André Esteves Nogueira (Química); (c) Jubileu de prata: 44 

como comunicado na 373ª reunião ordinária pelo cons. Túlio, os alunos da primeira turma do 45 

curso de Ciência da Computação completaram 25 anos de formados neste ano. A fim de 46 

homenagear os ex-alunos, será realizada uma cerimônia remota para a entrega de diplomas 47 

de jubileu de prata e o posterior envio físico destes aos homenageados. A cerimônia remota 48 

será no dia 10 de dezembro, às 18 horas, transmitida pelo canal do Iceb no Youtube. A 49 

Diretoria considera importante que cerimônias como esta se tornem prática do Instituto, para 50 

reconhecimento dos cursos e dos alunos; (d) Renumeração das salas: a Diretoria está 51 

organizando o processo de renumeração das salas e demais ambientes do Instituto, a fim de 52 

evitar duplicação e imprecisão e de padronizar a numeração, bem como de facilitar a 53 

localização dos ambientes e a correta identificação em braile. Os departamentos e servidores 54 

serão informados sobre o andamento do processo. Depois da correção do mapa do prédio e 55 

da conclusão da renumeração, pretende-se afixar o mapa atualizado na portaria principal para 56 

conhecimento da comunidade; (e) Retorno das atividades presenciais: em atenção à 57 
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deliberação deste Conselho na 375ª reunião ordinária, no dia 18 de outubro foi aberto o 58 

Processo SEI nº 23109.010924/2021-44, a fim de questionar a administração central e o 59 

Conselho Universitário sobre o plano de retorno das atividades presenciais. Na mesma data, o 60 

documento foi inserido no Processo SEI nº 23109.010658/2021-50 (Ofício Iceb/Reitoria-UFOP 61 

nº 5902/2021) para conhecimento da Prograd. Em resposta, a Reitoria comunicou a 62 

ocorrência de evento para a apresentação do trabalho até então realizado pelo Comitê Gestor 63 

no dia 26 de outubro. No dia seguinte ao evento, houve uma comunicação sobre o tema em 64 

reunião do Conselho Universitário. Posteriormente ocorreu reunião inicial da administração 65 

central para tratar do retorno do trabalho presencial dos servidores. A Diretoria, considerando 66 

a indefinição sobre o retorno e a possibilidade de haver uma ordem superior para reinício das 67 

aulas presenciais, a exemplo do que ocorreu com as escolas municipais e estaduais, sugeriu 68 

aos departamentos mobilização para a organização dos cursos para um retorno intempestivo, 69 

com aulas das disciplinas prioritárias, por exemplo. Adicionalmente, a presidenta informou 70 

que a Comissão de Estratégias para o Retorno Presencial, atualmente presidida pelo prof. 71 

Alcides Volpato, tem discutido um protocolo de retorno do Iceb, tendo em vista o protocolo 72 

da Universidade e as ações que podem ser efetivadas sem o emprego de recursos financeiros. 73 

Com relação à infraestrutura, foi verificado que o relatório do Grupo de Apoio Técnico sobre a 74 

avaliação dos ambientes do Instituto para o retorno se baseou em mapas antigos do prédio, 75 

visto que não há na Prefeitura do Campus um mapa oficial atualizado; (f) Site e canal do Iceb 76 

no Youtube: a reestruturação do site do Instituto pelos bolsistas da Diretoria está em fase de 77 

conclusão. A data de lançamento do novo site será comunicada aos conselheiros. Os 78 

departamentos, colegiados e programas de pós-graduação que precisem estruturar ou 79 

atualizar seus sites poderão contar com o auxílio dos bolsistas logo que o site do Instituto for 80 

concluído. O canal do Iceb no Youtube se destina à transmissão de eventos institucionais, e os 81 

requerimentos de utilização do canal podem ser apresentados à Diretoria. Às 15h, Cons. 82 

Michele Hidemi Ueno Guimarães e Carlos Frederico Marcelo da Cunha Cavalcanti iniciaram 83 

suas participações; Cons. Sandra e Ivair encerraram suas participações. Cons. Marcos Calazans 84 

e Gabriel encerraram suas participações às 15h25. Cons. Cristiano esteve ausente entre 14h26 85 

e 16h. 3. Apreciação de atas: (a) 375ª reunião ordinária: cons. Marco Antonio esclareceu que 86 

em função da sua saída mais cedo da última reunião, solicitou à Diretoria a gravação da 87 

reunião para acompanhar o que foi discutido após a sua saída e para conferir um item 88 
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anterior da pauta visando a redação da ata. Como a presidente do Conselho alegou que não 89 

poderia liberar a gravação para o conselheiro, ele não teve acesso à gravação e pediu a 90 

retirada de pauta da ata. Cons. Marco Antonio destacou que se não tem acesso à gravação 91 

das reuniões, ele também não autoriza a Diretoria a gravá-lo. A presidenta informou que as 92 

gravações são utilizadas apenas para auxiliar a elaboração das atas, por isso não houve a 93 

disponibilização. O tema será pautado em reunião futura, conforme comunicado. Em votação, 94 

o Conselho decidiu pela manutenção do ponto. Assim, a ata foi apreciada, e houve a 95 

solicitação de descrição dos questionamentos do item 1 que não foram esclarecidos. Depois 96 

de discutidas as solicitações, definiu-se a seguinte redação para o item: “1. Ato ad 97 

referendum: a presidenta relatou o pedido do prof. Sérvio Pontes Ribeiro para a aprovação ad 98 

referendum do projeto "Observatório do avanço de doenças infecciosas emergentes e 99 

doenças tropicais negligenciadas sobre comunidades indígenas de MG: o papel do Laboratório 100 

de Ecologia do Adoecimento e Florestas” (Processo SEI nº 23109.005576/2021-93). A 101 

presidenta informou ter decidido pela aprovação excepcional após o recebimento de 102 

esclarecimentos da Pró-Reitoria de Orçamento e Finanças, que estava trabalhando na 103 

viabilidade da execução financeira do projeto pela Universidade. Devido a informações 104 

controversas e ao não esclarecimento das dúvidas descritas a seguir, o Conselho decidiu pela 105 

suspensão da discussão para retorno do ponto em reunião futura. Dúvidas: (i) Quais os 106 

destinatários das bolsas? (ii) Existirá a construção de um laboratório? Qual seria o local? (iii) É 107 

necessária a aprovação da pesquisa por Comitê de Ética em Pesquisa, pela Fundação Nacional 108 

do Índio (Funai), pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi/UFOP) ou por 109 

órgão equivalente para trabalho com população indígena?”. Acordada a redação do ponto, a 110 

ata da 375ª reunião ordinária do Conselho Departamental do Iceb, realizada em 14 de 111 

outubro de 2021, foi aprovada por 23 votos favoráveis e 7 abstenções; (b) Reunião 112 

extraordinária de 5 de novembro de 2021: a ata da reunião extraordinária do Conselho 113 

Departamental do Iceb ocorrida em 5 de novembro de 2021 foi aprovada por 21 votos 114 

favoráveis e 9 abstenções. Cons. Marli encerrou sua participação às 15h50 e cons. Gil às 16 115 

horas. II. Ordem do Dia: 1. Ato ad referendum - Processo SEI nº 23109.005576/2021-93: 116 

retomando a discussão iniciada na 375ª reunião ordinária, a presidenta relatou a retificação 117 

das Provisões CD-Iceb nº 1 e 2/2021 para o registro adequado do objeto de deliberação do 118 

Conselho com relação do Processo SEI nº 23109.005576/2021-93, qual seja, a aprovação da 119 
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contratação de fundação de apoio para a execução do projeto "Observatório do avanço de 120 

doenças infecciosas emergentes e doenças tropicais negligenciadas sobre comunidades 121 

indígenas de MG: o papel do Laboratório de Ecologia do Adoecimento e Florestas”. Esclareceu 122 

que o ponto a ser deliberado seria a provisão e não o projeto em si, que o ato foi necessário 123 

para o início da tramitação do processo, e a apreciação do projeto será realizada em outro 124 

momento. Esclareceu que a suspensão do ponto se deu em função dos questionamentos 125 

feitos em relação ao projeto, contanto, o objeto em análise no momento seria o ato ad 126 

referendum. Informou que prof. Sérvio Pontes Ribeiro, coordenador do referido projeto, 127 

respondeu os questionamentos, por escrito, para ela e para o chefe do Departamento de 128 

Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente (Debio), no qual está lotado, e se disponibilizou a 129 

prestar os esclarecimentos pessoalmente durante esta reunião. Cons. Evandro esclareceu que 130 

não tinha dúvidas sobre o que estava em apreciação, o ad referendum, e manifestou entender 131 

que ainda assim caberia a avaliação da documentação associada ao ato a ser referendando, 132 

uma vez que, aprovado o ato, o colegiado seria responsável pela decisão. Por fim, ressaltou 133 

não ter identificado no processo as respostas aos questionamentos feitos. A presidenta 134 

informou que tais informações não haviam sido adicionadas ao processo. Em seguida, os 135 

esclarecimentos foram relatados ao Conselho pela presidenta e pelo chefe do Debio, cons. 136 

Maykon, sem a participação do coordenador da pesquisa. Após esclarecimentos e ampla 137 

discussão, cons. Evandro manifestou entender que a inclusão dos esclarecimentos em ata 138 

seria suficiente para a apreciação e votação do ponto. Em votação, por 24 votos favoráveis e 4 139 

abstenções, o Conselho decidiu por solicitar que as informações fornecidas pelo coordenador 140 

sejam inseridas no processo e, se necessário, que o projeto seja reavaliado pela assembleia do 141 

Debio para que depois retorne à apreciação deste Conselho. 2. Estágios probatórios de 142 

docentes: cons. Túlio relatou os processos deste item. (a) Processo SEI nº 143 

23109.006494/2020-85: após relato, a terceira etapa da avaliação de desempenho em estágio 144 

probatório do docente Rodrigo César Pedrosa Silva, lotado no Departamento de Computação, 145 

e a concessão de estabilidade ao docente foram aprovadas pelo Conselho, conforme 146 

Resolução CD-Iceb nº 49/2021; (b) Processo SEI nº 23109.006508/2020-61: após relato, o 147 

Conselho aprovou a terceira etapa da avaliação do estágio probatório e a concessão de 148 

estabilidade do docente Vinícius Antônio de Oliveira Martins, lotado no Departamento de 149 

Computação. Registro na Resolução CD-Iceb nº 50/2021. A votação do item ocorreu em bloco, 150 
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foram 27 votos favoráveis e 1 abstenção declarada do cons. Rodrigo César. 3. Prestação de 151 

contas de projetos: (a) Processo SEI nº 23109.004292/2020-07: cons. Túlio relatou a 152 

aprovação da prestação de contas final do projeto “Estudo  desenvolvimento de um 153 

arcabouço para teleoperação avançada de equipamentos de mineração”, coordenado pela 154 

docente Andrea Gomes Campos Bianchi, pela Assembleia do Departamento de Computação, 155 

considerando o Parecer de Análise de Resposta nº 77/2021 da Divisão de Prestação de Contas 156 

da Coordenadoria de Convênios. Por 18 votos favoráveis e 10 abstenções, o Conselho aprovou 157 

o referido parecer, como consta na Resolução CD-Iceb nº 51/2021; (b) Processo SEI 158 

nº 23109.003698/2020-64: cons. Túlio relatou a aprovação da prestação de contas final do 159 

projeto “Estudo do planejamento da operação dos veículos e da tripulação da empresa de 160 

transporte público”, coordenado pelo docente Gustavo Peixoto Silva, pela Assembleia do 161 

Departamento de Computação, considerando o Parecer de Análise de Resposta nº 83/2021 da 162 

Divisão de Prestação de Contas da Coordenadoria de Convênios. O Conselho aprovou o 163 

referido parecer por 24 votos favoráveis e 4 abstenções. Registro na Resolução CD-Iceb nº 164 

52/2021; (c) Processo SEI nº 23109.004356/2021-42: cons. Gilmar relatou a aprovação da 165 

prestação de contas final do projeto “Caracterização de compostos orgânicos em amostras de 166 

polpas e águas - Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A.”, coordenado pelo professor 167 

aposentado Cornélio de Freitas Carvalho, pela Assembleia do Departamento de Química, 168 

considerando o Parecer de Análise de Resposta nº 82/2021 da Divisão de Prestação de Contas 169 

da Coordenadoria de Convênios. Por 23 votos favoráveis e 5 abstenções, o Conselho aprovou 170 

o referido parecer, como consta na Resolução CD-Iceb nº 53/2021. Na sequência, decorridas 171 

três horas, o Conselho decidiu prorrogar a reunião para a apreciação do item 4 e a realização 172 

de intervalo para retomada da sessão, objetivando finalizar a pauta e submeter os regimentos 173 

à apreciação do Conselho Universitário em sua reunião ordinária agendada para o dia 25 de 174 

novembro. Cons. Patrícia e Rodrigo Couto se ausentaram às 17h06. 4. Aprovação de projeto: 175 

cons. Gilmar relatou o projeto “Prestação de serviços e desenvolvimento de pesquisa para 176 

apoio ao setor de mineração”, coordenado pelo prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel, lotado no 177 

Departamento de Química. Após discussão, o projeto foi aprovado pelo Conselho por 10 votos 178 

favoráveis e 16 abstenções. Registro na Resolução CD-Iceb nº 54/2021. Às 17h25 a reunião foi 179 

suspensa para um intervalo de 15 minutos. Às 17h40 a reunião foi retomada. Dando 180 

seguimento à discussão iniciada na reunião extraordinária de 5 de novembro, foram 181 
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apreciados os itens referentes ao Regimento do Instituto e ao novo Regimento deste 182 

Conselho. Participaram das discussões os cons. Roberta, Patrícia, Maykon, Sheila, Evandro, 183 

Túlio, Ricardo, Daniel, Gilmar, Hildeberto, Rodrigo César, Tiago, Hélio, Wenderson, Edney, Ana 184 

Carolina, Fabiana, Cristiano, Puca, Rodrigo Couto, Gustavo, Gilberto, Bruna, Rogério. 5. 185 

Regimento do Iceb: foram verificadas as alterações sugeridas na reunião extraordinária do dia 186 

5 de novembro e tratados os pontos referentes aos capítulos III (Do Conselho do Instituto) e 187 

IV (Da Diretoria e órgãos de assessoria). Também começaram a ser avaliados os capítulos V 188 

(Dos departamentos e organizações de nível hierárquico equivalente) e IV (Dos colegiados dos 189 

cursos de graduação, Núcleos Docentes Estruturantes e Seção de Ensino). Devido ao 190 

atingimento do horário em que haveria quórum, a reunião precisou ser encerrada sem que 191 

fossem concluídos este e o item 6. Regimento do Conselho do Iceb. Será agendada uma 192 

reunião extraordinária para a finalização da apreciação dos documentos. Não havendo temas 193 

para a seção III. Outros Assuntos, a reunião foi encerrada às 18h57. Para constar, lavrou-se 194 

esta ata, que, aprovada, vai assinada pela presidenta da sessão e pela secretária do Conselho 195 

Departamental do Iceb. 196 

 

 

 

ROSEANY GLORIANE MENDES 

Secretária do Conselho Departamental do Iceb 

 

 

 

ROBERTA ELIANE SANTOS FROES 

Presidenta do Conselho Departamental do Iceb 


