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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E BIOLOGICAS

  

ATA DA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E
BIOLÓGICAS

Aos dez dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio do aplica�vo
Google Meet, reuniu-se o Conselho do Ins�tuto de Ciências Exatas e Biológicas, em sua 380ª reunião
ordinária, sob a presidência da Vice-Diretora do Ins�tuto, Patrícia de Abreu Moreira, com a finalidade de
apreciar, discu�r e votar os expedientes pautados. Par�ciparam da reunião os conselheiros Evandro
Marques de Menezes Machado, Carlos Frederico Marcelo da Cunha Cavalcan�, Frederico da Silva Reis, Gil
Fidelix de Souza, Gilmar Pereira de Souza,  Rodrigo César Pedrosa Silva, Hélio Fernando Verona de
Resende, Tiago Mar�ns Pereira, Edney Augusto Jesus de Oliveira, Clarissa Rodrigues, Vinícius Vivaldino
Pires de Almeida, Fabiana Aparecida Lobo, Ka�ane de Oliveira Pinto Coelho Nogueira, Cris�ano Sche�ni
de Azevedo, Puca Huachi Vaz Penna, Sandra de Oliveira Franco Patrocínio, Hermano Endlich Schneider
Velten, Gabriel Max Dias Ferreira, Gustavo Pereira Benevides, Bruna Bueno Postacchini, Rogério Gomes
Alves, Eder Marinho Mar�ns, Rodrigo Geraldo Ribeiro, Gilberto Januário, Rute Cunha Figueiredo e Natália
Roberta Marques Tanure. Profa. Yasmine Antonini Itabaiana par�cipou como representante da chefia do
Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente. Em função da não oficialização da sua
nomeação como chefe interina antes desta sessão, par�cipou como convidada. Jus�ficaram ausência os
cons. Michele Hidemi Ueno Guimarães, Douglas da Silva Tin� e Ricardo Tavares. A presidenta da sessão
transmi�u a jus�fica�va de ausência da cons. Roberta Eliane Santos Froes, que precisou acompanhar
uma equipe da Prefeitura do Campus em visita ao Ins�tuto para a resolução de questões concernentes ao
retorno das aulas presenciais na próxima semana. Verificado o quórum, iniciou-se a sessão. Expediente:
1. Posse: Juliano Soares Amaral Dias tomou posse como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Matemá�ca em Rede Nacional. O empossado permaneceu na reunião. 2. Comunicações: (a) Processo
23109.002386/2022-03: por meio do O�cio Prograd/Reitoria-UFOP nº 1250/2022, a Pró-Reitoria de
Graduação informou às diretorias das unidades acadêmicas e às coordenações dos cursos de graduação a
não realização de a�vidade de recepção dos calouros pelo Projeto UFOP Acolhe, dada a retomada das
a�vidades presenciais dos discentes. E, considerando que as ações de acolhimento devem seguir os
protocolos de biossegurança em vigência, sugeriu que  as a�vidades sejam realizadas por curso, não por
unidade. Neste sen�do, foi solicitado que as coordenações dos cursos comuniquem à Diretoria as
a�vidades de acolhimento que serão realizadas, para fins de divulgação e par�cipação conforme possível;
(b) Indicações pendentes: foram solicitadas aos departamentos novas consultas para as vagas de
representantes suplentes vacantes, para o Comitê Gestor de Segurança e Saúde da UFOP e para o Comitê
Gestor do Módulo Interdisciplinar de Formação da UFOP. As indicações serão pautadas na próxima
reunião; (c) Prepara�vos para o retorno presencial: consultada, a presidenta informou que a
Coordenação de Manutenção da Prefeitura do Campus está realizando nesta semana reparos de
vazamentos e pinturas, principalmente nos laboratórios e salas de aula. Para a sinalização de espaços e
condutas preven�vas, foram distribuídos cartazes em todos os setores da Universidade. Para orientações
à comunidade do Iceb, serão divulgados vídeos no Instagram “@comunicacao.iceb”, por exemplo sobre o
funcionamentos dos bebedouros, que estão com acionamento por sensor de presença. Além disso,
informações serão divulgadas no site da unidade. Assim, foi solicitado aos coordenadores dos cursos de
graduação que recomendem aos discentes o acesso ao perfil do Instagram e ao site do Ins�tuto, que
serão alimentados com informações importantes, como a alocação das disciplinas nas salas de aula. As
obras de acessibilidade e saídas de emergência ainda estão acontecendo e gerando barulho, deste modo,
a Diretoria reiterou junto à Prefeitura a necessidade de conclusão das obras até a véspera do início das
aulas. As portas laterais foram trocadas por portas de emergência, mas o modelo u�lizado e a não
finalização das instalações aumentou a vulnerabilidade do prédio. Dada a natureza do equipamento, de
facilitação de saída em caso de incêndio ou pânico, seu trancamento não é viável, então a Diretoria
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solicitará a instalação de mais câmeras de segurança, próximo às portas e em outros locais. 3. Apreciação
de ata: 379ª reunião ordinária: em votação, a ata da 379ª reunião ordinária do Conselho do Iceb foi
aprovada por 15 votos favoráveis e 12 abstenções (cons. Cris�ano, Evandro, Gabriel, Gustavo, Hélio,
Hermano, Juliano, Puca, Rogério, Sandra, Tiago, Vinícius). Apreciada a ata, Cons. Rogério solicitou a
inclusão, na seção Outros Assuntos, de discussão sobre o Protocolo de Biossegurança Da UFOP e os e-
mails do Comitê Gestor do Plano de Con�ngência para a Covid-19 de 3 e 4 de março de 2022 em resposta
ao pedido de esclarecimentos da Diretoria do Ins�tuto sobre as instruções a serem seguidas para a
retomada das aulas presenciais (e-mail de 25 de fevereiro de 2022). A solicitação foi aprovada por
unanimidade. Ordem do Dia: 1. Estágios probatórios e concessão de estabilidade a docentes: (a)
Processo 23109.006540/2020-46: cons. Gilmar relatou o processo de estágio probatório do docente
Mateus de Souza Amaral, lotado no Departamento de Química. Após o relato, o Conselho aprovou por
unanimidade a terceira etapa da avaliação do estágio probatório e a concessão de estabilidade
ao referido docente. Registro na Resolução Cons-Iceb nº 12/2022; (b) 23109.006547/2020-68: após
relato do cons. Frederico, o Conselho aprovou por unanimidade a terceira etapa da avaliação do estágio
probatório e a concessão de estabilidade ao docente André Augusto Deodato, lotado no Departamento
de Educação Matemá�ca. Registro na Resolução Cons-Iceb nº 13/2022. 2. Regulamento da Eleição para
Representantes da Comunidade no Conselho - 2022: a comissão eleitoral nomeada por meio da
Resolução CD-Iceb nº 40/2021 elaborou minuta de regulamento com as normas para a realização da
eleição de representantes de docentes, técnicos administra�vos e discentes para este Conselho,
considerando o novo Regimento aprovado pelo Conselho Universitário em dezembro do ano passado.
Após a relatoria do cons. Frederico, presidente da comissão eleitoral, o Conselho aprovou o Regulamento
da Eleição para Representantes da Comunidade no Conselho - 2022 por 25 votos favoráveis e 2
abstenções (cons. Evandro e Ka�ane). A eleição dos novos membros ocorrerá no dia 27 de abril próximo,
das 9 às 17 horas, por meio de sistema de votação eletrônica da Universidade. Aprovação registrada na
Resolução Cons-Iceb nº 14/2022. III. Outros Assuntos: Protocolo de Biossegurança e resposta do Comitê
Gestor do Plano de Con�ngência para a Covid-19 sobre o retorno presencial: cons. Rogério e Eder, como
representantes dos docentes do Departamento de Matemá�ca, em função de decisão da assembleia
departamental, solicitaram a avaliação do Conselho quanto à possibilidade de fixação de normas
complementares do Iceb para o retorno presencial, tendo em vista o item “L” do Protocolo de
Biossegurança da UFOP: “normas específicas complementares de cada área de trabalho podem ser
propostas no âmbito das unidades acadêmicas e administra�vas de acordo com a realidade e
necessidade de adequação”. Também quanto à possibilidade de este Conselho requerer ao Conselho
Universitário (órgão que aprovou o Protocolo de Biossegurança) discussão sobre a viabilidade de facultar
aos docentes o uso do ensino remoto combinado com a�vidades presenciais; ou que lhes seja permi�do
o uso do ensino remoto em turmas nas quais o distanciamento social não seja possível. Cons. Evandro
reiterou o ques�onamento do Departamento de Ciências Biológicas registrado no Processo
23109.002080/2022-49 com relação à conduta a ser adotada no âmbito do Iceb no que diz respeito à
ocupação dos espaços a par�r do próximo dia 15, e o Conselho decidiu pela inclusão do ques�onamento
da Diretoria e da resposta do Comitê de Con�ngência no referido processo para envio aos
departamentos. Quanto à adoção de medidas complementares pelo Ins�tuto, após discussão, tendo em
conta as sugestões e considerações apresentadas pelos conselheiros e o impera�vo de assegurar a
segurança da comunidade discente e a segurança do ambiente de trabalho dos servidores, o Conselho
decidiu que: em caso de insegurança epidemiológica, o servidor que iden�ficar a situação deverá indicar
ao Comitê de Estratégias para o Retorno Presencial do Iceb a necessidade de avaliação. O Comitê fará a
apuração técnica da situação. Constatado o risco, deverá apresentar a este Conselho um relatório para
apreciação, deliberação e encaminhamento ao Conselho Universitário para decisão quanto à
flexibilização para a realização remota da a�vidade avaliada. Este Conselho se reunirá
extraordinariamente para apreciação dos casos de insegurança epidemiológica quando necessário. Ao
longo da discussão, precisaram se ausentar da sessão os cons. Puca, às 15h03; Gabriel, às 15h06; Rute, às
15h37; Gilberto, às 16h08 e Gilmar, às 16h28. Assim, a decisão foi aprovada por 18 votos favoráveis, 3
abstenções (cons. Bruna, Ka�ane e Rodrigo Silva) e 1 voto contrário (cons. Evandro). Esgotada a pauta do
dia, a reunião foi encerrada às 16h45. Para constar, lavrou-se esta ata, que, aprovada, vai assinada pela
presidenta da sessão e pela secretária do Conselho do Iceb.
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ROSEANY GLORIANE MENDES

Secretária do Conselho do Iceb

 

PATRÍCIA DE ABREU MOREIRA

Vice-Presidenta do Conselho do Iceb

Documento assinado eletronicamente por Roseany Gloriane Mendes, SECRETARIO EXECUTIVO, em
13/04/2022, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Patricia de Abreu Moreira, VICE-DIRETOR(A) DO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS, em 15/04/2022, às 07:41, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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