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ATA DA 378ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E 1 

BIOLÓGICAS 2 

Aos treze dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, por meio do 3 

aplicativo Google Meet, reuniu-se o Conselho do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, em 4 

sua 378ª reunião ordinária, sob a presidência da Diretora do Instituto, Roberta Eliane Santos 5 

Froes, com a finalidade de apreciar, discutir e votar os expedientes pautados. Além da 6 

presidenta, participaram os conselheiros Patrícia de Abreu Moreira, Maykon Passos Cristiano, 7 

Marcos Aurélio de Santana, Frederico da Silva Reis, Daniel Geraldo da Cruz, Gil Fidelix de 8 

Souza, Gilmar Pereira de Souza, Cristina de Oliveira Maia, Rodrigo César Pedrosa Silva, Tiago 9 

Martins Pereira, Wenderson Marques Ferreira, Fabiana Aparecida Lobo, Louise Aparecida 10 

Mendes, Ana Carolina Gomes Miranda, Cristiano Schetini de Azevedo, Douglas da Silva Tinti, 11 

Hermano Endlich Schneider Velten, Gabriel Max Dias Ferreira, Sheila Alves de Almeida, 12 

Gustavo Pereira Benevides, Rodrigo Geraldo Ribeiro, Gilberto Januário, Bruna Bueno 13 

Postacchini e Natália Roberta Marques Tanure. Ausências justificadas dos cons. Sandra de 14 

Oliveira Franco Patrocínio, Hélio Fernando Verona de Resende, Michele Hidemi Ueno 15 

Guimarães e Puca Huachi Vaz Penna. Os dois últimos por motivo de férias. Verificado o 16 

quórum, iniciou-se a sessão. I. Expediente: 1. Posses: (a) Katiane de Oliveira Pinto Coelho 17 

Nogueira tomou posse como Coordenadora do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas; 18 

(b) Carlos Frederico Marcelo da Cunha Cavalcanti tomou posse como Chefe do 19 

Departamento de Computação. Ambos permaneceram na reunião. 2. Comunicações: (a) 20 

Regimentos do Iceb e do Conselho: o Regimento do Iceb e o novo Regimento deste Conselho, 21 

que passa a ser denominado “Conselho do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (Cons-22 

Iceb)”, foram aprovados pelo Conselho Universitário em 14 de dezembro de 2021 por meio 23 

das Resoluções Cuni nº 2.485 e 2.486. Os documentos aprovados foram enviados aos 24 

conselheiros junto com a convocação para esta sessão. As alterações decorrentes do novo 25 

regimento deste colegiado, como a nova composição, serão discutidas posteriormente; (b) 26 

Retorno das atividades presenciais no Iceb: a Resolução Cuni nº 2.471 prevê o retorno 27 

presencial de 50% dos servidores a partir do dia 15 deste mês, contudo, em função do 28 

aumento de casos de Covid-19 em Ouro Preto e da dificuldade de acesso à cidade causada por 29 

deslizamentos de terra em rodovias e no perímetro urbano, pode haver novas orientações da 30 

administração central sobre o retorno; (c) Processo SEI nº 23109.012865/2021-49: o Processo 31 

SEI nº 23109.012865/2021-49 foi aberto em 7 de dezembro de 2021 e enviado à Prefeitura do 32 
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Campus com a solicitação de adequada utilização de máscaras pelos funcionários 33 

terceirizados das obras em andamento no Iceb, em atendimento aos pedidos de servidores 34 

que retornaram ao trabalho presencial na ocasião. A necessidade do uso de máscaras 35 

também foi reforçada junto aos servidores que haviam retornado ao trabalho presencial 36 

anteriormente; (d): Processo SEI nº 23109.000354/2022-65: o Processo SEI nº 37 

23109.000354/2022-65 foi aberto no último dia 10 para solicitar reparos de danos causados 38 

pelas chuvas no prédio do Instituto. Foram relatados alagamentos e infiltrações identificados 39 

pelos servidores do Instituto no corredor entre os blocos I e II, no Iceb III e na Ala Costa Sena. 40 

Havendo a identificação de outros danos, estes poderão ser relatados à Diretoria para 41 

inserção no instrumento. Os chefes informaram sobre a abertura de processos diretamente 42 

pelos departamentos, os quais poderão ser relacionados ao aberto pela Diretoria a fim de 43 

demonstrar o quantitativo de ocorrências no edifício. A presidenta informou que convidará 44 

membros da administração central e diretores de outras unidades acadêmicas para uma visita 45 

ao Iceb, com o intuito de que verifiquem presencialmente os problemas estruturais que têm 46 

sido reiteradamente notificados nos últimos anos, principalmente nos períodos de chuva; (e) 47 

Grupo de Acolhimento do Iceb: o Grupo de Acolhimento do Iceb será formado pelos docentes 48 

que manifestaram interesse em participar via formulário disponibilizado no site do Instituto 49 

no período de 2 a 10 de dezembro de 2021. Interessados que ainda não tenham se 50 

manifestado podem entrar em contato com a Diretoria. Até o momento, formarão o grupo: 51 

Cristina de Oliveira Maia (Debio), Fábio Augusto Rodrigues e Silva (Debio), Gabriela Guerra 52 

Leal de Souza (Decbi), Patrícia de Abreu Moreira (Debio/Diretoria) e Rodrigo Fernando Bianchi 53 

(Defis); (f) Relatório de Atividades 2021: a presidenta esclareceu que a entrega dos relatórios 54 

departamentais à Diretoria foi solicitada com antecedência em relação ao prazo estabelecido 55 

pela Reitoria para que haja tempo hábil para a compilação dos relatórios departamentais e 56 

elaboração do relatório da unidade. Ademais, o novo Regimento da UFOP e o Regimento do 57 

Instituto preveem a apreciação do relatório pelo conselho, assim, haverá a necessidade de 58 

convocar uma reunião em fevereiro para este fim. Em atendimento à solicitação do cons. 59 

Carlos Frederico, a presidenta prorrogou o prazo para a entrega pelos departamentos até o 60 

dia 21, considerando que ela retornará de férias e iniciará a elaboração do relatório no dia 24 61 

próximo. Cons. Rute Cunha Figueiredo e Marco Antonio Alves Carneiro iniciaram suas 62 

participações às 9h22 e às 9h27min, respectivamente. 3. Apreciação de atas: (a) Reunião 63 

extraordinária de 22 de novembro de 2021: em discussão, não houve observações ao texto 64 

da ata, aprovada por 17 votos favoráveis e 10 abstenções (cons. Ana Carolina, Carlos 65 

Frederico, Cristiano, Douglas, Fabiana, Hermano, Katiane, Marco Antonio, Marcos Aurélio e 66 

Wenderson); (b) 377ª reunião ordinária: em discussão, foram considerados os pedidos de 67 

inclusão enviados em resposta à convocação pelos cons. Marco Antonio, Gustavo e Sheila. A 68 

inclusão dos cons. Marco Antonio foi inserida nas linhas 139 a 151. A inclusão dos cons. 69 
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Gustavo, nas linhas 151 a 158. A inclusão da cons. Sheila ocorreu nas linhas 167 a 169. 70 

Ademais, na linha 176 foi registrada a abstenção declarada do cons. Maykon referente ao 71 

Processo SEI nº 23109.012218/2021-37. Em votação, a ata da 377ª reunião ordinária do 72 

Conselho foi aprovada por 20 votos favoráveis e 7 abstenções (cons. Ana Carolina, Carlos 73 

Frederico, Cristiano, Douglas, Fabiana, Hermano e Katiane). Antes de iniciar a seção seguinte, 74 

a presidenta solicitou ao Conselho a inversão da pauta, passando o ponto 6 para o início da 75 

ordem, devido à necessidade de o relator do ponto se ausentar antecipadamente em relação 76 

ao término da reunião. O pedido foi aprovado. Por problemas relacionados ao fornecimento 77 

de internet em Ouro Preto, alguns conselheiros tiveram instabilidade de conexão durante a 78 

reunião e outros não conseguiram acessar a sala. E tiveram suas participações interrompidas: 79 

cons. Katiane e Gilberto às 9h37, cons. Cristina às 9h44 e cons. Cristiano às 9h50. II. Ordem do 80 

Dia: 1. Criação do Curso de Doutorado em Educação Matemática - Processo SEI nº 81 

23109.000350/2022-87: cons. Douglas e Frederico relataram o contexto do pedido de criação 82 

do Curso de Doutorado em Educação Matemática, destacando a capacidade de seu 83 

oferecimento pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e a importância da 84 

sua abertura. Se aprovado, o curso será o primeiro do estado de Minas Gerais. Esclarecidas as 85 

dúvidas dos conselheiros, em votação, a criação do Curso de Doutorado em Educação 86 

Matemática foi aprovada por 22 votos favoráveis e 1 abstenção (cons. Bruna). Aprovação 87 

registrada na Resolução Cons-Iceb nº 1/2022. Cons. Rodrigo Ribeiro teve sua participação 88 

interrompida às 10h01. 2. Estágios probatórios de docentes: (a) Processo SEI nº 89 

23109.006542/2020-35: após relato do cons. Marcos Aurélio, o Conselho aprovou a terceira 90 

etapa da avaliação do estágio probatório e a concessão de estabilidade da docente Samantha 91 

Ribeiro Béla, lotada no Departamento de Ciências Biológicas, por unanimidade. Registro na 92 

Resolução Cons-Iceb nº 2/2022; (b) Processo SEI nº 23109.006539/2020-11: após relato do 93 

cons. Gilmar, o Conselho aprovou a terceira etapa da avaliação do estágio probatório e a 94 

concessão de estabilidade da docente Sandra de Oliveira Franco Patrocínio, lotada no 95 

Departamento de Química, por unanimidade. Registro na Resolução Cons-Iceb nº 3/2022; (c) 96 

Processo SEI nº 23109.006486/2020-39: após relato do cons. Daniel, o Conselho aprovou a 97 

terceira etapa da avaliação do estágio probatório e a concessão de estabilidade do docente 98 

Hermano Endlich Schneider Velten, lotado no Departamento de Física, por 21 votos favoráveis 99 

e 1 abstenção (cons. Hermano). Registro na Resolução CD-Iceb nº 4/2022; (d) Processo SEI nº 100 

23109.006525/2020-06: cons. Gil relatou o processo de avaliação de desempenho em estágio 101 

probatório do docente Sávio Ribas, lotado no Departamento de Matemática. Dentro do prazo 102 

legal estipulado para a avaliação, foi possível realizar duas das três etapas previstas, nas quais 103 

o docente foi aprovado. Considerando o relato, o Conselho aprovou o referido docente em 104 

estágio probatório, por 21 votos favoráveis e 1 abstenção (cons. Gabriel). Registro na 105 

Resolução Cons-Iceb nº 5/2022. 3. Indicação de representantes do Iceb para o Comitê de 106 

https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=276277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000132&infra_hash=1a769292c5989f401b4f8ae376090011f13cdee96f55e8eb93816928201f5236
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Atividades Acadêmicas da UFOP - Processo SEI nº 23109.012933/2021-70: a presidenta 107 

relatou o pedido da Pró-Reitoria de Graduação referente à indicação de representantes do 108 

Instituto para o Comitê de Atividades Acadêmicas da Universidade. E comunicou a 109 

possibilidade de recondução dos atuais representantes, profs. Érica Resende Malaspina, 110 

lotada no Departamento de Matemática - titular e Alexandre Silva de Paula, lotado no 111 

Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente - suplente. Considerando o 112 

interesse de ambos na recondução e a não manifestação de outros interessados, o Conselho 113 

aprovou as reconduções por 20 votos favoráveis e 2 abstenções (cons. Bruna e Natália). A 114 

indicação consta na Resolução Cons-Iceb nº 6/2022. Cons. Ricardo Tavares iniciou sua 115 

participação às 10h16. 4. Indicação de representantes do Iceb para o Comitê Gestor do 116 

Módulo Interdisciplinar de Formação da UFOP - Processo SEI nº 23109.012938/2021-01: a 117 

presidenta relatou o pedido da Pró-Reitoria de Graduação referente à indicação de 118 

representantes do Instituto para o Comitê Gestor do Módulo Interdisciplinar de Formação 119 

(MIF) da Universidade. E comunicou a possibilidade de recondução dos atuais representantes, 120 

profs. Ana Cristina Ferreira - titular e Edmilson Minoru Torisu – suplente, lotados no 121 

Departamento de Educação Matemática, de forma retroativa a 17 de julho de 2021. A 122 

representante titular manifestou interesse na recondução e cons. Frederico relatou a 123 

impossibilidade de recondução do representante suplente. Assim, considerando a não 124 

manifestação de interessados na suplência, por unanimidade, o Conselho decidiu pela 125 

recondução da docente Ana Cristina como representante titular e por voltar a pautar a 126 

representação suplente em reunião futura. Serão levantadas todas as representações 127 

vacantes do Instituto em comissões e comitês institucionais para serem pautadas na ocasião. 128 

Recondução registrada na Resolução Cons-Iceb nº 7/2022. 5. Formação de comissões 129 

especiais para avalição de pedidos de promoção de docentes à Classe E: (a) Processo SEI nº 130 

23109.013108/2021-92: cons. Marcos Aurélio relatou a formação da comissão aprovada pela 131 

Assembleia do Departamento de Ciências Biológicas para a avaliação do pedido de promoção 132 

do docente Luís Carlos Crocco Afonso à Classe E, denominação Titular da Carreira do 133 

Magistério Superior. Após o relato, a composição da comissão foi aprovada por unanimidade. 134 

Registro na Resolução Cons-Iceb nº 8/2022; (b) Processo SEI nº 23109.000272/2022-11: após 135 

relato do cons. Maykon, a formação da comissão indicada pela Assembleia do Departamento 136 

de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente para a avaliação do pedido de promoção da 137 

docente Yasmine Antonini Itabaiana à Classe E, denominação Titular da Carreira do Magistério 138 

Superior, foi aprovada por unanimidade. Registro na Resolução Cons-Iceb nº 9/2022. 6. 139 

Afastamento de docente - Processo SEI nº 23109.013393/2021-41: cons. Daniel relatou o 140 

pedido de afastamento para capacitação do docente Fernando Gabriel da Silva Araújo, lotado 141 

no Departamento de Física, referente a Estágio Pós-Doutoral no Departamento de Engenharia 142 

Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo por meio da participação no 143 
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projeto Embrapii/MRN intitulado “Estudo para aproveitamento do rejeito de lavagem de 144 

bauxite para obtenção de alumina de alta pureza”, sob a coordenação da profa. Denise Crocce 145 

Romano Espinosa, no período de 1º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023. Após relato 146 

e esclarecimento de dúvidas, o afastamento do docente foi aprovado por unanimidade. 147 

Registro na Resolução Cons-Iceb nº 10/2022. III. Outros Assuntos: os conselheiros utilizaram a 148 

seção para discutir o retorno das aulas presenciais. Foram abordadas questões de 149 

inadequação das salas de aula e laboratórios com relação ao distanciamento mínimo entre 150 

discentes; imprecisão quanto à definição deste distanciamento, visto que há divergência da 151 

medida entre documentos orientadores (Protocolo de Biossegurança, Minas Consciente e 152 

relatório do Grupo de Apoio Técnico); oferecimento de espaços para discentes que tenham 153 

aula remota na sequência de aula presencial; total de vagas que poderão ser oferecidas por 154 

disciplina em função dos espaços disponíveis; extensão do semestre letivo e limitação do 155 

número de disciplinas matriculadas por discente. A presidenta relatou seu entendimento de 156 

que novas normativas serão divulgadas nos próximos dias, dada a mudança de cenário 157 

ocorrida a partir de dezembro, quando houve a definição do retorno presencial. E sugeriu que 158 

seja realizado um planejamento conjunto entre coordenadores de cursos e departamentos 159 

para a definição da forma de oferecimento de cada disciplina, por entender que as 160 

orientações que serão definidas pelo Conselho Superior de Graduação serão genéricas e não 161 

atenderão às particularidades dos cursos. Neste sentido, informou que deverá ser necessário 162 

contatar os coordenadores nos próximos dias para discutir tais planejamentos. Quanto ao 163 

oferecimento de espaço para que os alunos possam acompanhar aulas remotas estando no 164 

Instituto, a presidenta informou que será disponibilizada a sala do antigo Laboratório 165 

Multiusuários, no Iceb III. As obras para transformação do espaço para sala de aula não ainda 166 

foram realizadas. Esgotada a pauta, a reunião foi encerrada às 11h18. Para constar, lavrou-se 167 

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

do Iceb. 169 

 

 

 

ROSEANY GLORIANE MENDES 

Secretária do Conselho do Iceb 

 

 

 

 

ROBERTA ELIANE SANTOS FROES 

Presidenta do Conselho do Iceb 
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